
Dodatek nr 1 do SIWZ 
 

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

(pieczątka Wykonawcy) 
 
tel. .......................................... 

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

e-mail: .................................... 

 
 
Zespół Szkół Publicznych nr 3  
w Pleszewie 
ul. B. Krzywoustego 4 
63-300 Pleszew 

 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : 

 
„Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie” 

 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, za cenę : 
 

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

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

zgodnie z załączonym Formularzem cenowym i kosztorysem ofertowym. 

 
2. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy do 30 sierpnia 2016 r.  
3. Zobowiązujemy się udzielić ……..…. miesięcznej gwarancji 1 na wszystkie prace objęte 

przedmiotem zamówienia. 
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, 

                                                 
1 NaleŜy wpisać 60 lub więcej miesięcy. 



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

 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są : 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat. 
3) Dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz 

wskazujące, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone. 

4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji. 

7) Informacja o przynaleŜności do grupy kapitałowej. 
8) Informacja o podwykonawcach. 
9) Formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym w formie uproszczonej. 
10) Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 
11) Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę (jeŜeli 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 : 

 
„Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie” 

 
Wykonawca(y) /nazwa, adres/ .................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
oświadcza(ją), Ŝe spełnia(ją) 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 i pieczęć osoby uprawnionej 

 
 
 



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

(pieczątka Wykonawcy)            (miejscowość, data) 
 
 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat2 
 
Lp. Rodzaj robót budowlanych Miejsce wykonania robót Warto ść brutto robót Termin wykonania 3 

     

 
 

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

 

                                                 
2 Obowiązek wskazania w wykazie dotyczy tylko robót budowlanych określonych w pkt 6.3.b) SIWZ. 
3 NaleŜy podać datę zakończenia realizacji robót budowlanych. 



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

(pieczątka Wykonawcy)            (miejscowość, data) 
 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
 
Instrukcja wypełnienia kolumny 6 i 7 - patrz przypisy poniŜej. 
 

Imi ę i nazwisko Kwalifikacje zawodowe Doświadczenie Wykształcenie 
Proponowana  

rola w realizacji 
zamówienia 

Dysponuję/ 
Będę dysponować4 

Informacja o podstawie 
dysponowania osobami5 

 jest uprawniony/a do kierowania 
robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej  
 

     

 jest uprawniony/a do kierowania 
robotami budowlanymi 
w specjalności instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

     

 jest uprawniony/a do kierowania 
robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w 
zakresie instalacji i urządzeń 
elektrycznych i teletechnicznych 
 

     

 
 
 

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

                                                 
4 NaleŜy wpisać zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym „Dysponuję” lub „Będę dysponować”. Informację: „Dysponuję” Wykonawca wpisuje tylko w sytuacji gdy w dniu 
składania oferty posiada umowę zawartą ze wskazaną w wykazie osobą na czas obejmujący cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia. W innej sytuacji Wykonawca 
wpisuje informację: „Będę dysponować” i zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności załączając w tym celu np. pisemne zobowiązanie kierownika budowy/robót do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji zamówienia lub pisemne 
zobowiązanie pracodawcy kierownika budowy/robót do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 
5 NaleŜy wpisać zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło lub zobowiązanie podmiotu trzeciego itp. 



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

(pieczątka Wykonawcy)     (miejscowość, data) 
 
 
 

Oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 

 
„Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie” 

 
Wykonawca /nazwa, adres/ ......................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
oświadcza, Ŝe 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 2015 r. poz. 2164). 

 
 
 

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

 
 
 
 



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

(pieczątka Wykonawcy)     (miejscowość, data) 
 
 
 

Informacja  
o przynaleŜności do grupy kapitałowej 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 

 
„Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie” 

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

□ informuje, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)* 

 

□ informuje, Ŝe naleŜy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 
i poniŜej zamieszcza listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej* 

 
Lp. Nazwa podmiotu Adres siedziby 

   

   

   

   

   

 
 

 
 

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

 
 
 
 
* NaleŜy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy wykonawca naleŜy do grupy kapitałowej, konieczne jest 
wymienienie w tabeli wszystkich członków tej grupy kapitałowej. 
 



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

(pieczątka Wykonawcy)     (miejscowość, data) 
 
 

 

Informacja o podwykonawcach 
 
 

Opis części zamówienia 
powierzonej podwykonawcom 

Wartość w % 
powierzonej części do 
całości zamówienia 

Nazwa (firma) podwykonawcy6 

   

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Obowiązek podania nazw (firm) dotyczy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 



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

(pieczątka Wykonawcy)     (miejscowość, data) 
 
 

Formularz cenowy 
 

„Remont budynku Gimnazjum w ZSP Nr 3 w Pleszewie” 
 
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 .....................................................................................................................) 

 
 
 
 

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


