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Załącznik nr 1 

 

 

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

 

„inwestujemy w Twoją przyszłość” 
 

miejscowość, data ……………………………. 
………………………………… 

           (pieczęć firmy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
Dane wykonawcy: 
 

Nazwa:   …………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………… 

Siedziba   …………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………… 

e-mail    …………………………………………………………………… 

telefon    …………………………………………………………………… 

fax    …………………………………………………………………… 

Numer REGON  …………………………………………………………………… 

Numer NIP   …………………………………………………………………… 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie „Budowa drogi gminnej 101841 
O Popielów - Lubienia”” 
 

 

Składamy niniejszą ofertę: 
 

Cena oferty 
 

 

zł 

Wartość netto  

 

 

Słownie 
 

zł .…/100 

 

zł 

VAT ……..% 

 

 

Słownie 
 

zł …/100 

 

zł 

Wartość brutto 

 

 

Słownie  
 

zł…./100 

 

W tym: 

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji 

projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia 
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Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią specyfikacji, tj.: 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2011r. 
Okres gwarancji: zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.  

Warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. 

Oświadczamy, że: 
1. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz dokonaliśmy wizji  

lokalnej terenu budowy. 

2. W pełni akceptujemy warunki określone w SIWZ. 

3.   Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do: 

- podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, w miejscu i  terminie wskazanym przez zamawiającego, 

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości 

oferty brutto  

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

w terminie zawarcia umowy. 

Jesteśmy świadomi, że jeżeli: 

− na wezwanie zamawiającego nie uzupełnimy wymaganych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub wymagań w określonym 

terminie, 

− odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

− nie wniesiemy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

− zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,  

wniesione przez nas wadium zatrzyma zamawiający. 

 

Na ................... kolejno ponumerowanych stronach składamy ofertę wraz z załącznikami. 
Załączniki: 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej. 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. 

5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych  

7. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca 

8. Oświadczenie wykonawcy 

9. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 

10. Wykazu podwykonawców (jeżeli dotyczy) 

11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 

zamówienia (jeżeli dotyczy) 

12. dowodu wpłaty wadium 

13. kosztorysu ofertowego 

 
Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym, odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy 

jest/są: 

……………………………………………………………………………………………… 

Zwrotu wadium należy dokonać na konto nr: ………………………………………………… 

 

 

…………………………………………….. 
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 
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„inwestujemy w Twoją przyszłość” 
 

miejscowość, data………………..…………….. 

 

……………………………….. 
          (pieczęć firmy) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

Nazwa wykonawcy  ………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………….. 

Siedziba wykonawcy  ………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………….. 

  
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. 

„Budowa drogi gminnej 101841 O Popielów - Lubienia” zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie  

3) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;    

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..    ………………………………… 

  (imiona i nazwiska osób uprawnionych do     Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

       reprezentowania wykonawcy)
      

reprezentowania wykonawcy
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„inwestujemy w Twoją przyszłość” 
 

miejscowość, data………………..…………….. 

 

……………………………….. 
          (pieczęć firmy) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 

 

 

Nazwa wykonawcy  ………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………….. 

Siedziba wykonawcy  ………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………….. 

  

 

 

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.  
(Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) 

Na zadanie pn. 
„Budowa drogi gminnej 101841 O Popielów – Lubienia” 

 

 

 

 

………………………………..    ………………………………… 

  (imiona i nazwiska osób uprawnionych do     Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

       reprezentowania wykonawcy)
      

reprezentowania wykonawcy
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„inwestujemy w Twoją przyszłość” 
 

miejscowość, data………………..…………….. 

 

……………………………….. 
          (pieczęć firmy) 

 

 

 

WYKAZ  WYKONANYCH  ROBÓT 
 

 

Nazwa wykonawcy  ………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………….. 

Siedziba wykonawcy  ………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………….. 

 

 

 

L.p. Nazwa zadania, 

miejsce wykonania, 

zakres rzeczowy 

Czas 

realizacji 

zadania  

(od-do) 

Wartość 

robót 

Inwestor Wykonawca 

1      

2      

3      

4      

 

 

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument np. referencje potwierdzające 

należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót . Brak dokumentu lub dokument nie 

potwierdzający należytego wykonania danej roboty skutkuje nie uznaniem danej roboty za 

należycie wykonana. 

 

 

 

………………………………..    ………………………………… 

  (imiona i nazwiska osób uprawnionych do     Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

       reprezentowania wykonawcy)
      

reprezentowania wykonawcy
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„inwestujemy w Twoją przyszłość” 
 

miejscowość, data………………..…………….. 

……………………………….. 
          (pieczęć firmy) 

 

 

WYKAZ  OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZADANIA 
 

Nazwa wykonawcy  ………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………….. 

Siedziba wykonawcy  ………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………….. 

1. Dysponuję/Dysponujemy następującymi osobami, które będą wykonywać zamówienie 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja, rola w 

realizacji zamówienia 

Uprawnienia 

– rodzaj, data 

wydania 

Zrealizowane podobne 

roboty na stanowisku 

kierownika (wraz z 

datami pełnienia funkcji 

kierownika) 

1     

2     

3     

 

2. Będę/Będziemy dysponować następującymi osobami, które będą wykonywać zamówienie 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja, rola w 

realizacji zamówienia 

Uprawnienia 

– rodzaj, data 

wydania 

Zrealizowane podobne 

roboty na stanowisku 

kierownika (wraz z 

datami pełnienia funkcji 

kierownika) 

1     

2     

3     

 
Uwaga: w przypadku złożenia oświadczenia zawartego w pkt. 2 należy dołączyć pisemne zobowiązanie 
podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia 

 

 

 

 

………………………………..    ………………………………… 

  (imiona i nazwiska osób uprawnionych do     Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

       reprezentowania wykonawcy)
      

reprezentowania wykonawcy
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„inwestujemy w Twoją przyszłość” 
 

 

miejscowość, data………………..…………….. 

……………………………….. 
          (pieczęć firmy) 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
 
 
 

Oświadczamy ze osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, niezbędne do  

wykonania zamówienia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..    ………………………………… 

  (imiona i nazwiska osób uprawnionych do     Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

       reprezentowania wykonawcy)
      

reprezentowania wykonawcy
     

 


