
Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY 

…………………………………… 
(miejscowość i data) 

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
Nazwa: ………………………………… 
Siedziba: ………………………………. 
Nr telefonu: …………………………… 
Adres e-mail: …………………………… 
Nr fax.: ………………………………… 
 
Dane Zamawiającego: 
Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie 
z siedzibą: 63-300 Pleszew, Kowalew, ul. Bolesława Chrobrego 36 
tel./ fax. (062) 74-28-376 
www.kowalew.dmkhosting.net 
 

ZOBOWI ĄZANIA WYKONAWCY i O ŚWIADCZENIA DOTYCZ ĄCE SIWZ 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na:  

Budowę szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie                 
w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” 

składamy niniejszą ofertę: 
 
1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia, innymi dokumentami i specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zakres robót 
wykonamy za cenę: 

Cena ryczałtowa netto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 

Stawka podatku VAT …………%, wartość podatku VAT ………………………………… zł 

Cena ryczałtowa brutto: ………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………) 

2. Zamówienie wykonamy: 
1. rozpoczęcie realizacji zamówienia z chwilą podpisania umowy 
2. zakończenie realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy w tym protokolarne 

przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji odbiorowej do uzyskania przez Zamawiającego 
wymaganych pozwoleń 

3. Zobowiązujemy się udzielić 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie prace objęte przedmiotem 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, Ŝe : 
- w przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną, 
- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń, 
- zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,  



- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego 
świadczenia umownego, 

- uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, 

- akceptujemy wzór umowy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy 
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyŜej wymienionych warunkach,               
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

- zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji. 

- zobowiązujemy się dopełnić wszystkie formalności przed datą podpisania umowy. 
 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba/ osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za potwierdzenie otrzymanych 
dokumentów; 

- ………………………………………… tel.komórkowy, fax.: …………………………… 

- ………………………………………… tel.komórkowy, fax.: …………………………… 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są : 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy 

2. Wzór wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia. 

3. Wzór wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych odpowiadających swoim 
rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. 

4. Informacja o podwykonawcach. 
5. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy. 
6. Zaakceptowany wzór umowy. 
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. Za aktualny Zamawiający uzna dokument wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

8. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/ pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie 
wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

9. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, jeŜeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 

10. Dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty budowlane zostały wykonane naleŜycie (np. referencje). 
11. Kosztorys ofertowy. 
12. …………………………………………………………………… 
13. …………………………………………………………………… 
14. …………………………………………………………………… 
 
……………………, dnia ……………………………… 
 

.............................................. 
podpis osoby uprawnionej 



 
Dodatek nr 2 do SIWZ 

Załącznik nr 1 do oferty 

 

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

(pieczątka Wykonawcy – nazwa, adres)                                                      (miejscowość, data) 

 

Oświadczenie  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 
 

Budowę szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie                 
w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” 

 

Firma(y) /nazwa, adres/ ............................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
oświadcza, Ŝe spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŜeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania, 

2.  posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

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

    podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 

 

Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 
 
 



Dodatek nr 3 do SIWZ 
Załącznik nr 2 do oferty 

........................................................                                         ..................................................... 
(pieczątka Wykonawcy – nazwa, adres)                                                      (miejscowość, data) 

O Ś W I A D C Z E N I E  
o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Budowę szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie w ramach programu 

rządowego „Radosna Szkoła” 
Firma (nazwa, adres): 
…………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam co następuje: 
nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych  

Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności 
karnej z art. 233 § 1 KK 

 
...........................................          .............................................  
      miejscowość, data            podpis osoby upowaŜnionej  
Art. 24 : 
1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona 

orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu 

upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie prze-widuje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego;  

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu;  

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie al-bo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;  

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw-ko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;  

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu po-pełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowe-go;  

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawo-mocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzie-lenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

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

podpis osoby uprawnionej 
 
 



Załącznik nr 4 do SIWZ 
Załącznik nr 3 do Formularza cenowego 

 

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

(pieczątka Wykonawcy – nazwa, adres)                                                                                                                                        (miejscowość, data) 

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca  

i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 

Imię i nazwisko Wykształcenie 

Kwalifikacje 

(uprawnienia) 

StaŜ pracy – 

(doświadczenie) 

Proponowana rola 

w realizacji zamówienia 

Dysponuje/ będzie 

dysponował 

      

 

* NaleŜy wpisać zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym. JeŜeli Wykonawca wskazał w wykazie osoby, którymi będzie dysponował musi 
załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienie. 

 

 

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

                                                                                                                                                                                      podpis osoby uprawnionej 

 



Załącznik nr 5 do SIWZ 
Załącznik nr 4 do Formularza cenowego 

 

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

(pieczątka Wykonawcy – nazwa, adres)                                                                                                                                         (miejscowość, data) 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 

stanowiącym przedmiot zamówienia 

Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa i adres Zamawiającego 

Wartość robót 

netto (PLN) 

Wartość robót 

brutto (PLN) 

Data i miejsce wykonania * 

      

 

* daty rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych (mm/rok) 

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

                                                                                                                                                                                          podpis osoby uprawnionej 

 



Załącznik nr 6 do SIWZ 
Załącznik nr 5 do Formularza cenowego 

 

 

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

(pieczątka Wykonawcy – nazwa, adres)                                                                                                                                          (miejscowość, data) 
Informacja o podwykonawcach 

Lp. Część zadanie 
Procentowy udział wartości robót powierzonych 

podwykonawcy 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
 
 

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

                                                                                                                                                                                          podpis osoby uprawnionej 

 



 

 

 

 


