
Dodatek nr 1 do SIWZ

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

(pieczątka Wykonawcy)

nr kierunkowy ........................

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

fax...........................................

Muzeum Regionalne 
w Pleszewie
Poznańska 34
63-300 Pleszew

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :

„Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie”

1. 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. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w ciągu 7 tygodni od podpisania
umowy.

3. Zobowiązujemy się  udzielić  ............  miesięcznej  gwarancji  na  wszystkie  prace  objęte
przedmiotem zamówienia (min. 36 miesięcy).

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

5. 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.

Załącznikami do niniejszej oferty są :
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22

ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22

ust. 1 pkt 4 ustawy.
3) Odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji

działalności gospodarczej. 
4) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych odpowiadających

swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
5) Dokumenty  potwierdzające,  Ŝe  roboty  budowlane  zostały  wykonane  naleŜycie

(np. referencje).
6) Oświadczenie, Wykonawcy,  Ŝe dysponuje lub będzie dysponował osobą,  która posiada

uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności
konstrukcyjno-budowlanej i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz
posiada  co  najmniej  2-letnią  praktykę  zawodową  na  budowie  przy  zabytkach
nieruchomych zgodnie z  § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca
2004  r  w  sprawie  prowadzenia  prac  konserwatorskich, robót  budowlanych,  badań
konserwatorskich i architektonicznych, a takŜe działań przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków
ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, a
takŜe posiada dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3 Rozporządzenia.

7) Informacja o podwykonawcach.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

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

                                                                                                      podpis osoby uprawnionej



Dodatek nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do oferty

........................................................ .....................................................
(pieczątka Wykonawcy) (miejscowość, data)

Oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie”

Wykonawca(y) /nazwa, adres/ ....................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

oświadcza, Ŝe spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. :
- posiada uprawnienia  do wykonywania  określonej  działalności  lub czynności,  jeŜeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie
innych  podmiotów  do  udostępnienia  potencjału  technicznego  i  osób  zdolnych  do
wykonania zamówienia; 

- znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie
zamówienia.

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



Dodatek nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 2 do oferty

........................................................ .....................................................
(pieczątka Wykonawcy) (miejscowość, data)

Oświadczenie 
o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, 

o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Remont Muzeum Regionalnego w Pleszewie”

Wykonawca /nazwa, adres/ .........................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

oświadcza,  Ŝe  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
na podstawie  art.  24  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

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



Dodatek nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do oferty

........................................................ .....................................................
(pieczątka Wykonawcy) (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 Termin realizacji *

* daty rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych
................................................................

                                                                                                                                                                                          podpis osoby uprawnionej



Dodatek nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do ferty

........................................................ .....................................................
(pieczątka Wykonawcy) (miejscowość, data)

Oświadczenie

Oświadczam,  iŜ  dysponuje  lub  będę  dysponował*  osobą,  która  posiada  uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada co najmniej 2-letnią
praktykę  zawodową  na  budowie  przy  zabytkach  nieruchomych  zgodnie  z  § 8  ust.  1
Rozporządzenia  Ministra  Kultury  z  dnia  9  czerwca  2004  r  w sprawie  prowadzenia  prac
konserwatorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŜe
działań  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  oraz  badań  archeologicznych
i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz.
1579) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, a takŜe posiada dokumenty, o których mowa w § 3
ust. 3 Rozporządzenia.

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

* - niepotrzebne skreślić



Dodatek nr 6  do SIWZ

Załącznik nr 7 do oferty

........................................................ .....................................................
(pieczątka Wykonawcy) (miejscowość, data)

Informacja o podwykonawcach

L. p. Opis części zamówienia
powierzonych podwykonawcom

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


