
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo wraz z przewodem tłocznym Olszewo – Woźnice” 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 

 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

Nr REGON firmy:…………………………….. 

Nr fax …………………………………………. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 

ul. Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Odpowiadając  na ogłoszenie o postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo 

wraz z przewodem tłocznym Olszewo – Woźnice” oferuję/emy wykonanie przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę ryczałtową (brutto) 

w wysokości: 

 

......................................................................... zł 

słownie: …………………………………………. zł 

w tym: 

netto bez podatku VAT ................................................................ zł 

słownie: …………………………………………. zł 

podatek VAT w stawce .....… % 

słownie: …………………………………………. zł 

 

Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 

 

Data rozpoczęcia: data udzielenia zamówienia 

Data zakończenia: …………………… r. 

Realizacja …………………. dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 

 

1. Oświadczamy, że udzielimy Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące 

przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres: ……………… miesięcy 

słownie: ………………………………… miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

2. Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez nas 

zaakceptowane. 

 

3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór Umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia 

umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do  niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
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5. Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oświadczamy, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

6.  Składając ofertę wykonania zamówienia oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku 

wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców do zawarcia umów 

z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143b – 143d ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

7. Wadium w kwocie: 60 000,00. Zł zostało wniesione w dniu…………………………….. 

w formie:………………………………………………………………………………………..  

   

W przypadku wniesienia Wadium w formie pieniężnej zwrotu wadium należy dokonać na 

rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………... 

 

8. Wyrażamy zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

i informacji faksem lub drogą elektroniczną oraz zobowiązujemy się, na żądanie Zamawiającego, 

do niezwłocznego potwierdzania faktu ich otrzymania. Numer faksu lub adres e-mail, na który 

należy kierować przekazywane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje: 

 

Numer faksu: ……… 

Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………………………… 

 

9. Następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć następującym 

podwykonawcom (wypełnić tylko w przypadku udziału podwykonawców): 

 

L.p. Nazwa części zamówienia Firma podwykonawcy 

   

   

 

 

10. Uważam się za związany niniejsza ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, tj. przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. 

 

 

 

............................., dnia ........................    

…................................................................................. 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania 

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w miejscu „Pieczęć firmowa Wykonawcy” wpisują 

dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

Dot. „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo wraz z przewodem 

tłocznym Olszewo – Woźnice” 
 

A. INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY: 

Identyfikacja Wykonawcy: Odpowiedź: 

Pełna nazwa Wykonawcy:   ………………………..…………….  

  ………………………..……………. 

Adres pocztowy:  

Adres do korespondencji: 

 …………….…………..…………..… 

 ………………………..……………. 

KRS / CEiDG  ………………..……………………… 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę     

podać inny krajowy numer identyfikacyjny,                     

jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. 

 …………….……….……………….  

  ……………………..……………….  

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

………………..……………………… 

………………..……………………… 

……………..………………………… 

………………..……………………… 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, 

bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ? 2) 

  [  ] Tak                         [  ] Nie 

2)   Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):   

- mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO. 

- małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO. 

- średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 

które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilan-

sowa nie przekracza 43 milionów EURO. 
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B. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

………………………….…………… 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów 

……………………….……………………………………….…………………………………….., 

……………………….……………………………………….…………………………………….., 

w następującym zakresie: 

……………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………. 

(wskazać podmiot - podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

………………………….……………………… 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

………………………….………………………… 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo wraz z przewodem tłocznym Olszewo – Woźnice” 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

Dot. „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo wraz z przewodem 

tłocznym Olszewo – Woźnice” 

 
 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.), 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z 

późn.zm.). 

…………….……., dnia ………….……. r. 

………………………….………………………… 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

………………….………………………………… 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, 
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tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, NIP podmiotu) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

………………….………………………………… 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

………………….………………………………… 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do 

reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia 

 

Oświadczam, iż na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Olszewo wraz z przewodem tłocznym Olszewo – Woźnice”: 

 

................................................................................................ 
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

oddaje do dyspozycji: 

............................................................................................................. 
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 

 

niezbędne zasoby tj. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu: 

……………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Sposób wykorzystania zasobów podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą: 

 tak 

 nie 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

………………………….………….……………… 
data i podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

 

 

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

Dot.:  „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo wraz z przewodem 

tłocznym Olszewo – Woźnice”. 

 

Formularz wymagany do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 

 

Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Olszewo wraz z przewodem tłocznym Olszewo – Woźnice”  

w imieniu Wykonawcy: 

.......................................................................................................................... 

/wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy/ 

oświadczam, że: 

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, co 

wykonawcy którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.*) 

- należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, co 

następujący wykonawcy, którzy złożyli  ofertę w niniejszym postepowaniu *): 

Lp Nazwa  Adres 

1.   

2.   

   

   

*) niepotrzebne skreślić 

_________________ dnia __ __ ____ roku 

                                                                          .......................................................................... 
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych  

do reprezentowania Wykonawcy  

 

 

 

POUCZENIE :  

Niniejsze „Oświadczenie" Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w ter-

minie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, „Oświadczenie o przy-

należności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej" składa każdy z członków Konsorcjum lub 

wspólników spółki cywilnej. 



„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo wraz z przewodem tłocznym Olszewo – Woźnice” 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

………………………………………………………… 
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy/ 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

WYKAZ ROBÓT składany w postępowaniu: 

 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo wraz z przewodem tłocznym Olszewo – Woźnice” 
 

Lp. RODZAJ i ZAKRES ROBÓT 

DATA 

WYKONANIA 

ROBÓT 

MIEJSCE WYKONANIA 
ROBÓT 

WARTOŚĆ 

PODMIOT, NA RZECZ 

KTÓREGO ROBOTA 

ZOSTAŁA WYKONANA 

      

 
     

 
     

 
     

 
     

 
 

 

 

.................................., dnia ...............................   

 

 

.................................................................................................... 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania 

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

 

………………………………………………………… 
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy/ 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

WYKAZ OSÓB składany w postępowaniu na: 

 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo wraz z przewodem tłocznym Olszewo – Woźnice” 
 

Lp. 
IMIĘ I 

NAZWISKO 

KWALIFIKACJE 
ZAWODOWE I 

WYKSZTAŁCENIE 

UPRAWNIENIA 
DOŚWIADCZENIE NA STANOWISKU 

KIEROWNIKA BUDOWY/ 

KIEROWNIKA ROBÓT 

ZAKRES WYKONYWANYCH 
CZYNNOŚCI 

(w przedmiotowym postępowaniu) 

INFORMACJA O 

PODSTAWIE DO 

DYSPONOWANIA TYMI 
OSOBAMI 

1. 
    

 
 

2. 
    

 
 

 

 

 

.................................., dnia ...............................   

 

 

 

.................................................................................................... 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania 

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia



 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo wraz z przewodem tłocznym Olszewo – Woźnice” 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Załącznik nr 9 i 10 do SIWZ 

 

 

Dokumentacja Projektowa 
 

 

Dokumentacja projektowa została udostępniona na stronie Zamawiającego pod adresem: 

 

http://www.bip.zwik.mikolajki.pl/    w zakładce: Przetargi 

 

oraz w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót została udostępniona na stronie Zamawiającego 

pod adresem: 

 

 

http://www.bip.zwik.mikolajki.pl/    w zakładce: Przetargi 

 

oraz w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

 

 

.................................., dnia ...............................     

 

http://www.bip.zwik.mikolajki.pl/
http://www.bip.zwik.mikolajki.pl/

