
 

 

 

  

Załącznik nr 1 do SIWZ  

  

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym 

Tyniec Mały ul. Szkolna 2 
 55-040 Kobierzyce 

Tel./Fax 71 311-80-24 
 

 

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na realizację zadania pn: „Budowa placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym” 

 
 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym 
55-040 Tyniec Mały, ul. Szkolna 2 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-amil:  

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz 

jej zmianami,  

3) wartość mojej (naszej) oferty za realizację całości zamówienia:  

 

Wartość brutto : .............................................. zł 

(słownie: ................................................................................................... zł 

 



 

 

 

  

4) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy 

5) udzielamy gwarancji na okres     …………………………    miesięcy,  

6) oferujemy termin płatności: do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. Za termin 

zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy 

należne wynagrodzenie. 

 

7) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 

8) Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w Części II SIWZ. 

9) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w 

miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.  

10)  Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r.  

poz. 2164.)  

a.  żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji *  

 
b.  wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 
szczególności innym uczestnikom postępowania: *  

  

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

od do 

a)     

11. Podwykonawcom:  

a. nie zamierzamy*  
b. zamierzamy*  

powierzyć wykonanie części zamówienia.  Zakres rzeczowy powierzonych podwykonawcom należy wpisać w tabeli 
poniżej.  

l.p. Nazwa części zamówienia  

a)   

b)   

12.  Informujemy, że na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015r., poz.2164.)  

a. nie należymy  
b.  należymy*  
 do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5. 

 

l.p. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  



 

 

 

  

  

  

  

13. Nr konta Wykonawcy, na który należy zwrócić wadium: 

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

5. Podpis(y): 

______________________ dnia ___ ___ 2016 roku 

__________________________________________________ 

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 



 

 

 

  

Załącznik nr 2 do SIWZ  

  

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym 

Tyniec Mały ul. Szkolna 2 
 55-040 Kobierzyce 

Tel./Fax 71 311-80-24 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

na realizację zadania pn: „Budowa placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym ” 

  
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym 
55-040 Tyniec Mały, ul. Szkolna 2 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 

Oświadczam(y), że: 
 

1. Spełniam/my warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

2. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej    z art. 297 Kodeksu Karnego. 

 
3.  Podpis(y): 

______________________ dnia ___ ___ 2016 roku 

____________________________________________________ 

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy) 



 

  

Załącznik nr 3 do SIWZ  

  

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym 

Tyniec Mały ul. Szkolna 2 
 55-040 Kobierzyce 

Tel./Fax 71 311-80-24 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

na realizację zadania pn: „Budowa placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym” 

  
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym 
55-040 Tyniec Mały, ul. Szkolna 2a 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 

Oświadczam(y), że: 
 

Brak jest wobec mnie/nas podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 

 

 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej    z art. 297 Kodeksu Karnego. 

 

 
3.  Podpis(y): 

______________________ dnia ___ ___ 2016 roku 

 

_________________________________________________

___ 

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 



 

  

Załącznik nr 4 do SIWZ  

  

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym 

Tyniec Mały ul. Szkolna 2 
 55-040 Kobierzyce 

Tel./Fax 71 311-80-24 
 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 „Budowa placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym” 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym 
55-040 Tyniec Mały, ul. Szkolna 2 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 

Oświadczam(y), że: 

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia:  
 

Lp 

 
Nazwa zamówienia 

Opis wykonanego przedmiotu 

zamówienia   

 

Wartość  robót 

(brutto) 

Data 

wykonania 

(zakończenia) 

Zamawiający (nazwa, 

adres) 

Doświadczenie własne 
Wykonawcy/ 

Wykonawca polega na 

wiedzy i doświadczeniu 

innych podmiotów ** 

..  

 

 

    Własne / 

oddane do dyspozycji* 

przez …………….. 

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których wynikać będzie spełnianie 
warunku, o którym mowa w rozdz. V.  
 
Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
Dowodami, o których mowa powyżej są: 

a) poświadczenie, 
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  

w stanie uzyskać w/w poświadczania. 
UWAGA! 

Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług 
określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz.231). 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.  

3. PODPIS(Y): 
______________________ dnia ___ ___ 2016 roku 

                                                                                        ______________________________________________ 
                                                                                                          (podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

* zaznaczyć właściwe 

 


