
Dodatek nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ  OFERTOWY   
......................................................... 

(pieczątka Wykonawcy) 
 
nr kierunkowy ........................ 

tel. .......................................... 

fax........................................... 
 
 
Dom Kultury 
ul. Bogusza 1 
63-300 Pleszew 

 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : 
 

„Budowę boiska do piłki nożnej w m. Suchorzew gm. Pleszew” 
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, za cenę : 
 

wartość brutto .......................................... zł  

(słownie złotych .........................................................................................................................) 

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym/formularzem cenowym. 

 

2. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w ciągu 4 tygodni od daty 
podpisania umowy. 

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

4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Oświadczamy, że : 
- w przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją 

własną, 
- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń, 
- zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,  
- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 

przyszłego świadczenia umownego, 
- uważamy 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 wyżej 
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

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

 
 



6. Dane Wykonawcy - osoby fizycznej (zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych): 

 

Imię i nazwisko 
 

Adres zamieszkania 
 

Nazwa (firma), pod którą prowadzona 
jest działalność gospodarcza 

 

Adres prowadzenia działalności 
gospodarczej 

 

 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są : 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat. 
3) Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
4) Wykaz potencjału technicznego. 
5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
7) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru (nie dotyczy osób fizycznych). 
8) Informacja o podwykonawcach. 
9) Formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym. 
10) Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy). 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 
 
................................., dnia .................................. 

.......................................................... 
podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 



Dodatek nr 2 do SIWZ 
 
 
........................................................    ..................................................... 

(pieczątka Wykonawcy)     (miejscowość, data) 
 
 
 

Oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 
 

„Budowę boiska do piłki nożnej w m. Suchorzew gm. Pleszew” 
 
Wykonawca(y) /nazwa, adres/ .................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
oświadcza(ją), że spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

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 i pieczęć osoby uprawnionej 

 
 
 



Dodatek nr 3 do SIWZ 
 
 
........................................................           ..................................................... 

(pieczątka Wykonawcy)            (miejscowość, data) 
 
 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 

 
Lp. Przedmiot zamówienia Nazwa i adres Zamawiającego Wartość robót Termin realizacji * 

     

 
* daty rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych 
 

.......................................................... 
podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 



Dodatek nr 4 do SIWZ 
 
 
........................................................    ..................................................... 

(pieczątka Wykonawcy)     (miejscowość, data) 
 
 

Wykaz potencjału technicznego  
dostępnego Wykonawcy w celu realizacji zamówienia 

 

Opis sprzętu 
(rodzaj, nazwa producenta, model) 

Liczba 
jednostek 

Rok 
produkcji 

Informacja  
o podstawie 

dysponowania 
zasobami * 

    

 
* Należy wpisać zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym. Jeżeli przy wykonywaniu zamówienia 
Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów, zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności załączając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 
 
 

........................................................... 
podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 
 



Dodatek nr 5 do SIWZ 
 
 
........................................................           ..................................................... 

(pieczątka Wykonawcy)            (miejscowość, data) 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
 

Imi ę i nazwisko Wykształcenie Uprawnienia 1 Doświadczenie 
Proponowana rola 

w realizacji zamówienia 
Informacja o podstawie 
dysponowania osobami 2 

      

 

Instrukcja wypełnienia kolumny 3 i 6 - patrz przypisy poniżej. 
 

........................................................... 
podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 

                                                 
1 Należy określić szczegółowo numer uprawnień, rodzaj uprawnień, specjalność, funkcje, które wskazana osoba może pełnić na podstawie uprawnień, datę ich 
uzyskania oraz podać nazwę izby samorządu zawodowego, której członkiem jest wskazana osoba wraz z numerem ewidencyjnym w tej izbie. 
 
2 Należy wpisać zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym. Jeżeli przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca będzie polegał na potencjale kadrowym 
innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
załączając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 



Dodatek nr 6 do SIWZ 
 
 
........................................................    ..................................................... 

(pieczątka Wykonawcy)     (miejscowość, data) 
 
 
 

Oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 
 

„Budowę boiska do piłki nożnej w m. Suchorzew gm. Pleszew” 
 
Wykonawca /nazwa, adres/ ......................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 
 
 

.......................................................... 
podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 
 
 
 



Dodatek nr 7 do SIWZ 
 
 
........................................................    ..................................................... 

(pieczątka Wykonawcy)     (miejscowość, data) 
 
 
 

Informacja o podwykonawcach 
 
 

Opis części zamówienia 
powierzonej podwykonawcom 

Wartość w % powierzonej 
części zamówienia 

  

 
 
 

.......................................................... 
podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 



Dodatek nr 8 do SIWZ 
 
 
........................................................    ..................................................... 

(pieczątka Wykonawcy)     (miejscowość, data) 
 
 

Formularz cenowy 
 
 

„Budowa boiska do piłki nożnej w m. Suchorzew gm. Pleszew” 
 
 
1. W oparciu o kosztorys ofertowy, który stanowi integralną część formularza cenowego, 

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, za cenę : 

 
wartość netto .............................................zł  

(słownie złotych ......................................................................................................................) 

podatek VAT w wysokości ................% tj. ............................... zł 

(słownie złotych .....................................................................................................................) 

wartość brutto .......................................... zł  

(słownie złotych .....................................................................................................................) 

 
2. Ceny jednostkowe dla ewentualnych robót dodatkowych (nie wyższe niż w kosztorysie 

ofertowym) : 
 
Stawka robocizny ........................................ 
Koszty ogólne (R,S) ........................................ 
Koszty zakupu (M) ........................................ 
Zysk (R, S, Ko) ........................................ 
 
 
 

.......................................................... 
podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 


