
 
„Budowa osadnika wtórnego wraz z pompownią osadu recyrkulowanego, pompownią flotatu oraz rurociągów 

technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach” 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

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

pieczęć firmowa Wykonawcy 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 

ul. Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za 

cenę ryczałtową w wysokości: 

 

 

netto: ......................................................................... zł netto  

słownie: ……………………………………........................................................................……. zł 

podatek VAT w stawce .....… % 

 

brutto: ................................................................ zł 

słownie: ……………………………………........................................................................……. zł 

 
1. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności, wzór umowy. 

 

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

wnosimy do  niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć następującym 

podwykonawcom (wypełnić tylko w przypadku udziału podwykonawców): 

 

Lp. Nazwa części zamówienia Firma podwykonawcy 

   

   

 

 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu do 

składania ofert. 

 

 

Data podpisania:  ........................ 

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

 



 
„Budowa osadnika wtórnego wraz z pompownią osadu recyrkulowanego, pompownią flotatu oraz rurociągów 

technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach” 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

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

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa osadnika wtórnego wraz 

z pompownią osadu recyrkulowanego, pompownią flotatu oraz rurociągów technologicznych na 

terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach”, oświadczam, że spełniam/y warunki udziału 

w postępowaniu określone przez Zamawiającego w treści SIWZ. 

 

Data podpisania:  ........................ 

………………………….…………… 
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/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w treści SIWZ, 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). 

 

 

Data podpisania:  ........................ 

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

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 



 
„Budowa osadnika wtórnego wraz z pompownią osadu recyrkulowanego, pompownią flotatu oraz rurociągów 

technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach” 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

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

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 
 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa osadnika wtórnego wraz z 

pompownią osadu recyrkulowanego, pompownią flotatu oraz rurociągów technologicznych na 

terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach” oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 108 i 109 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

 

Data podpisania:  ........................ 

………………………….………………………… 
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, 

tj.: …………………………………………………………………….………………………  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP podmiotu)  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Data podpisania:  ........................ 

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

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 



 
„Budowa osadnika wtórnego wraz z pompownią osadu recyrkulowanego, pompownią flotatu oraz rurociągów 

technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach” 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

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

pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia 

 

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

wtórnego wraz z pompownią osadu recyrkulowanego, pompownią flotatu oraz rurociągów 

technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach ” 

 

 

................................................................................................ 
(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 

 

Data podpisania:  ........................ 

………………………….………….……………… 
data i podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby



 
„Budowa osadnika wtórnego wraz z pompownią osadu recyrkulowanego, pompownią flotatu oraz rurociągów 

technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

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

pieczęć firmowa Wykonawcy 
 

 

 

……………………………… 

miejscowość, data  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie i zbieranie naszych danych osobowych przez Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mikołajkach, 11-730 Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 

7, KRS: 0000181739, wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem postępowania wyboru 

wykonawcy. Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą Klauzulą informacyjną. 

 

 

………………………………………………………….. 

czytelny podpis/pieczątka firmowa 

 

Zostałem(am) poinformowany(a), że:  

a) Administratorem podanych przeze mnie danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mikołajkach przy ul. 

Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, tel. 87 4216588, adres e-mail: zwik@mikolajki.pl 

b)  podane przeze mnie dane osobowe muszą być prawidłowe i aktualne, podanie moich danych osobowych niezbędne do ce-

lów związanych z przeprowadzeniem postępowania wyboru wykonawcy, 

c)  odbiorcami moich danych osobowych są Administrator, inne podmioty upoważnione do odbioru tych danych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa; osoby upoważnione przez ZWiK – pracownicy, współpracownicy, którzy muszą mieć do-

stęp do danych aby wykonać swoje obowiązki; podmioty przetwarzające, którym ZWiK zleci czynności wymagające prze-

twarzanie danych; a także innym osobom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyj-

nym, 

d) moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przeprowadzenia postępowania wyboru wykonawcy, a po jego przepro-

wadzeniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego, 

e) przysługuje mi prawo do: dostępu do moich danych, ich sprostowania oraz uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania, 

prawo do ich przenoszenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

f) w kwestiach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących mi w związ-

ku z tym prawach mogę zasięgnąć informacji na stronie internetowej Administratora: www.bip.zwik.mikolajki.pl skontak-

tować się z Inspektorem Ochrony pod adresem e-mail : malczyk@togatus.pl. 

 

 

 

………………………………… 

podpis/pieczęć Wnioskodawcy 
 

 

 

 

 

 

 

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


 
„Budowa osadnika wtórnego wraz z pompownią osadu recyrkulowanego, pompownią flotatu oraz rurociągów 

technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach” 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
.............................................. 
pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

WYKAZ ROBÓT składany w postępowaniu „Budowa osadnika wtórnego wraz z pompownią osadu recyrkulowanego, pompownią flotatu oraz 

rurociągów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach” 

 

Lp. RODZAJ i ZAKRES ROBÓT 

DATA 

WYKONANIA 
ROBÓT 

MIEJSCE WYKONANIA 

ROBÓT 
WARTOŚĆ 

PODMIOT, NA RZECZ 

KTÓREGO ROBOTA 
ZOSTAŁA WYKONANA 

      

 
      

 
     

 
     

 
     

 
 

 

 

Data podpisania:  ........................ 

 

 

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

(osób uprawnionych) do reprezentowania 

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 


