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ZAŁĄCZNIK Nr 1:”Oświadczenie oferenta”

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne - przetargu
nieograniczonym, organizowanym przez Zamawiającego - Gmina Pietrowice
Wielkie jako wykonawca budowy sali sportowej z łącznikiem w Pawłowie
zgodnie z przedstawioną nam Dokumentacją techniczną Specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunkami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym
zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

3. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do
wykonania prac określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał
ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania
niniejszego zamówienia.

5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez
zastrzeżeń.

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod rygorem utraty wadium.
Jednocześnie zobowiązujemy się, pod rygorem utraty wadium, do podpisania
umowy o treści podanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w razie
utrzymania się przy przetargu.

8. Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o
Prawo zamówień publicznych.

   (Wyciąg z ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. o zamówieniach publicznych:

     „(...) Art. 24.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie
została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie
lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności,
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,

              3)wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;                                                     ; 
4)osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związek    z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko 
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obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści
majątkowych; 

              5)spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych; 
6)spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
    prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie   zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu   lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano  za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
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;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22, ust. 1, pkt 1-3

 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy;
1)wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z
miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów

potwierdzających spełnianie tych warunków,
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili

się na przedłużenie okresu związania ofertą .

9. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym
„FORMULARZU OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym
szczególe.

10.Do niniejszego „Oświadczenia oferenta” dołączone są następujące oryginalne
dokumenty lub ich kopie (odpisy) zaopatrzone w oświadczenie o zgodności z
oryginałem, poświadczone przez uprawnioną osobę :

a) aktualny wypis z aktu rejestracji firmy potwierdzający, że profil działania
oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia;

b) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości
podatkowych, z wyjątkiem przypadków, w których oferent uzyskał
przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległości podatkowych;

c) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłacaniu
składek na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem przypadków, w których
oferent uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległości podatkowych;
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d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy
pzp  
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w

art. 24 ust. 1 pkt.  9 ustawy pzp; 
e) pełny lub skrócony bilans firmy za 2005, 2006 r.;
f) polisa lub dowód zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z

tytułu wykonywania działalności budowlanej;
g) kosztorys ofertowy;
h) dowód wpłacenia wadium,
i) oryginał pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego dla potrzeb złożenia oferty i podpisania umowy w przypadku
wygrania postępowania (jeżeli ofertę składa konsorcjum).

j) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień

Upełnomocnieni przedstawiciele Oferenta   

..................................................... Data...................................
(podpis, pieczęć)
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ZAŁĄCZNIK Nr  2:  „Cena oferty”

1. Cena za wykonanie budowy sali sportowej z łącznikiem w Pawłowie z2-
owadzonego wg Dokumentacji projektowej zgodnie z kosztorysem ofertowym wynosi
NETTO (tj. bez podatku VAT):
(cyframi):

zł

(słownie):
złotych

BRUTTO (tj. z podatkiem VAT):
(cyframi):

zł
(słownie):

złotych

2. Powyższa cena uwzględnia wykonanie całego zakresu prac ujętego i
wynikającego z Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i od-
bioru robót budowlanych, SIWZ oraz warunków technicznych jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to cena ustalona na okres ważności umowy
i nie będzie podlegała zmianom.

Upełnomocnieni przedstawiciele Oferenta   

..................................................... Data....................................
(podpis, pieczęć)
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ZAŁĄCZNIK Nr  3: Informacje ogólne o wykonawcy

1.  Nazwa Firmy (Przedsiębiorcy) …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

2.  Zarejestrowana siedziba: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….
telefon …………….. telefax ……………. telex …………… e-mail ……………..….

3.  Nazwiska Szefów/Dyrektorów

……………………………………………………………………………………………….

4.  Rodzaj Firmy (forma organizacyjna) 

……………………………………………………………………………………………….

5.  Opis Firmy (np. Generalny Wykonawca Robót Budowlanych, Podwykonawca,

Wykonawca, Generalny Realizator Inwestycji)

……………………………………………………………………………………………….

6.  Doświadczenie jako wykonawca w latach: ……………………...…… (podać lata

funkcjonowania Firmy na rynku budowlanym)

- we własnym kraju …………………………

- na rynku międzynarodowym ……………..

7.  Dane dotyczące rejestracji wykonawcy ……………………………………………….

(dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do eqwidencji działalności gospodar-

czej) 

Firmy zagraniczne podają informację, czy mają siedzibę w Polsce, czy nie.

Upełnomocnieni przedstawiciele Oferenta   

.................................................. Data....................................
              (podpis, pieczęć)
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ZAŁĄCZNIK Nr 4:  „Informacja o wartości robót wykonawcy

Prosimy podać wszystkie informacje wymagane w tym formularzu w PLN
A. ROCZNY OBRÓT PRZEZ OSTATNIE 5 LAT (dotyczy robót budowlanych)

Lp W tyś. PLN Trzy lata temu Dwa lata temu Poprzedni rok

1 W kraju

2 Za granicą

3 razem

B.SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAKONTRAKTOWANYCH ROBÓT/AKTUALNIE PROWA-
DZONYCH ROBÓT:

Nr Nazwa kontraktu
Wartość robót (tyś. PLN)

Rok bieżący Rok następny pozostałe

Planowana
data z2-
ńczenia

Upełnomocnieni przedstawiciele Oferenta   

..................................................... Data......................................
                                   (podpis, pieczęć)



FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik Nr 5

strona
z ogólnej liczby stron

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

pieczęć ofetenta

ZAŁĄCZNIK Nr 5:  „Sytuacja finansowa”

A. OŚWIADCZENIE FINANSOWE

Lp Rok: 2004 2005 2006
1
2
3
4
5
6

Aktywa ogółem1)

Zobowiązania ogółem2)

Wartość netto [3] = [1] - [2]
Aktywa bieżące3)

Zobowiązania bieżące4)

Kapitał obrotowy [6] = [4] - [5]
1) Aktywa ogółem = suma bilansowa (gr. A + B + C + D   z bilansu);
2) Zobowiązania ogółem = gr. C - poz. I  „Zobowiązania” z bilansu;
3) Aktywa bieżące = środki bieżące (gr. C - poz. III z bilansu) + należności krótkoterminowe (z bilansu);
4) Zobowiązania bieżące = zobowiązania krótkoterminowe (z bilansu)

Należy dołączyć odpisy poświadczonych sprawozdań finansowych za ostatnie trzy lata (bilans, rachunek zysków

i strat)

B. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA KREDYTU

1. Nazwa i adres banku udzielającego kredyt:

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

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

2. Całkowita wysokość dostępnego kredytu:

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

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

Upełnomocnieni przedstawiciele Oferenta   

     ..................................................... Data....................................
                (podpis, pieczęć)
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ZAŁĄCZNIK Nr  6:  „Potencjał sprzętowy i kadrowy”

A. Do wykonania robót oferujemy następujący sprzęt:

Rodzaj sprzętu Model, typ Rok prod. Własny -
dzierżawiony
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B. Do wykonania robót oferujemy następujących pracowników (ilościowo):

Zawód, stanowisko Ilość pracowników W tym: z upraw-
nieniami budow-
lanymi 
(nr i rodzaj upraw-
nień)

Ogółem

Upełnomocnieni przedstawiciele Oferenta   

..................................................... Data....................................
                (podpis, pieczęć)



FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik Nr 7

strona
z ogólnej liczby stron

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

pieczęć ofetenta

ZAŁĄCZNIK Nr  7:  „Harmonogram robót i program”

1. Program robót (wykres słupkowy) oraz krótki opis głównych działań pokazujących
ich kolejność, przewidziane procedury i harmonogram. 

2.  Część graficzną harmonogramu w układzie miesięcznym

3. Przewidywane zestawienie, w układzie kwartalnym, przepływów finansowych dla
całego czasu trwania umowy.

Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić podwykonawcy wykonanie części robót w
ramach niniejszej umowy, należy wypełnić Formularz Nr 10.

Niniejszym oświadczamy, że posiadamy zdolność do wykonania …….% robót umow-
nych za pomocą własnych środków.

Upełnomocnieni przedstawiciele Oferenta   

..................................................... Data....................................
              (podpis, pieczęć)
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ZAŁĄCZNIK Nr  8:  „Doświadczenie wykonawcy

Wykaz robót o podobnym charakterze wykonanych przez ostatnie 5 lat

Nazwa
przedsię-
wzięcia
(rodzaj
robót)

Całkowita
wartość

robót,  za
które

wykonaw-
ca od-

powiadał

Okres obo-
wiązywania

umowy

Data
rozpoczę-

cia

Zamawia-
jący i miej-

sce

Generalny 
wykonaw-
ca (GW)
czy pod-

wykonaw-
ca (PW)

Zakończo-
ne

tak / jesz-
cze nie / nie

1 2 3 4 5 6 7

Prosimy tutaj dołączyć dostępne referencje i świadectwa od właściwych zamawiających potwierdzające

wykonane roboty

Upełnomocnieni przedstawiciele Oferenta   

.....................................................                     Data........................................
(podpis, pieczęć)
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ZAŁĄCZNIK Nr  9:  „Oświadczenie w sprawie wpłaty wadium i 

zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy”

1.  Oświadczamy, że wadium w kwocie........................... ( słownie..............................
..................................................................) zostało wniesione w dniu ..........................
w formie..................................................................................................................

2.  Przyjmujemy do wiadomości, że w niżej wymienionych przypadkach powyższe
wadium tracimy na rzecz Zamawiającego:

- odmowa podpisania umowy o treści zawartej w specyfikacji, na warunkach
określonych w ofercie,

- odmowa wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
  przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

3.  Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
formie...........................................................................................................................

i na warunkach ustalonych w specyfikacji (wzorze umowy).

Upełnomocnieni przedstawiciele Oferenta   

..................................................... Data........................................
(podpis, pieczęć)
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     ZAŁĄCZNIK Nr  10:  „Propozycje zlecenia robót podwykonawcom

Roboty, które mają

zostać zlecone

Wartość robót po-

dzleconych w % ceny

oferty

Nazwa i dane dotyczące

Pod-wykonawcy (jeśli

już znany)

Doświadczenie Pod-

wykonawcy w podobnej

pracy (podać szczegóły)

Całkowity % robót,
które mają być
zlecone

Upełnomocnieni przedstawiciele Oferenta

......................................................    Data...............................................
  (podpis, pieczęć)


