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CZĘŚĆ III 

FORMULARZ  OFERTY  Z  ZAŁĄCZNIKAMI 

WZORY  DOKUMENTÓW  SKŁADANE   

NA WEZWANIE  ZAMAWIAJĄCEGO  W  CELU 

POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW 

UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  I  BRAKU  

PODSTAW  WYKLUCZENIA 
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FORMULARZ OFERTOWY 
 

Do: 
Gmina Kodrąb 

ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb 
tel. 44 681-93-25, fax. 44 681-93-25 wew. 46 

www.bip.gminakodrab.pl 
 

 

Ofertę przetargową składa: 
 
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................... 
Adres:.............................................................................................................................. 
…................................................................................................................................... 
Województwo: .............................................................  
Powiat:  ............................................................. 
Tel.   ............................................................. 
Fax.    ............................................................. 
REGON:   .............................................................  
NIP:    ............................................................. 
Adres poczty elektronicznej:  ……………………………………………… 
Osoba upoważniona do kontaktów : ............................................................................. 
 

Wykonawca jest małym □, średnim □, dużym □ przedsiębiorcom (zaznaczyć właściwie) 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
 (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) pod  nazwą: 
 

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach 
numer sprawy: 271.21.2020 

przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie 
warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
 
I. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z opisem 
zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie: 
 
Część 1 zamówienia 
 
netto: ………………………………………………………………………………….…... zł 
słownie: .................................................................................................................... zł 
 
stawka (…….%) oraz wartość podatku VAT: …….………………………………… zł 
słownie: .................................................................................................................... zł 
 
brutto: …………………………………………………………………………………..… zł  
słownie: ..................................................................................................................... zł 
 
 
 
 

http://www.bip.gminakodrab.pl/
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II. Udzielam rękojmi i gwarancji na okres □ 5 lat, □ 6 lat, □ 7 lat liczony od daty odbioru 

końcowego robót.  

Uwaga:  

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie długość okresu gwarancji wyrażoną  

w pełnych latach. 

W przypadku braku podania w treści złożonego oświadczenia okresu oferowanej gwarancji 

Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 5-letnią gwarancję i rękojmię od dnia odbioru końcowego. 

Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 5 lata spowoduje odrzucenie oferty. 

 

 

Część 2 zamówienia 

 

III. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z opisem 
zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie: 
 

netto: ………………………………………………………………………………….…... zł 
słownie: .................................................................................................................... zł 
 
stawka (…….%) oraz wartość podatku VAT: …….………………………………… zł 
słownie: .................................................................................................................... zł 
 
brutto: …………………………………………………………………………………..… zł  
słownie: ..................................................................................................................... zł 
 
 

IV. Udzielam rękojmi i gwarancji na okres □ 5 lat, □ 6 lat, □ 7 lat liczony od daty odbioru 

końcowego robót.  

Uwaga:  

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie długość okresu gwarancji wyrażoną  

w pełnych latach. 

W przypadku braku podania w treści złożonego oświadczenia okresu oferowanej gwarancji 

Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 5-letnią gwarancję i rękojmię od dnia odbioru końcowego. 

Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 5 lata spowoduje odrzucenie oferty. 

 

 

 

1. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).  

Uwaga:  

Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie cyt. ustawy o podatku od towarów i usług  

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 

oferty wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.  
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2. Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana, zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem 

umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie  

z warunkami ustalonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ wraz  

z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje  

i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty oraz że przyjmujemy przekazane 

dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu 

zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi. 

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.  

5. Oświadczamy, że projekt umowy (zawarty w Części IV SIWZ) został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty  

do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

6. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  

w SIWZ. 

7. Podwykonawcom zamierzamy/nie zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia 

(jeżeli dotyczy, wypełnić załącznik nr 4 do Części III SIWZ). 

8. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do 29.10.2021 r. 

9. Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ i załączonym do niej wzorze umowy. 

10. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Na wykonanie przedmiotu zamówienia udzielamy gwarancji i rękojmi zgodnie  

z warunkami zawartymi w SIWZ oraz z treścią niniejszej oferty.  

12. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej ( jeżeli dotyczy ): 

      Nazwisko, imię: .............................................................................................................. 

      Stanowisko: ..................................................................................................................... 

      Telefon: ............................................... faks: ..................................................... 
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13. Inne informacje Wykonawcy:  

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

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

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

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

...................................................................................................................................... 
14. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ...................................................................................................................................... 
2) ...................................................................................................................................... 
3) ....................................................................................................................................... 
4) ....................................................................................................................................... 
5) .......................................................................................................................................  
6) ....................................................................................................................................... 
7) ....................................................................................................................................... 

 

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

   (Miejscowość) 

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

Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej  

            do występowania w imieniu Wykonawcy1 

 
------------------------------- 
 niepotrzebne skreśli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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Załącznik nr 2 
Dla części 1 i części 2 zamówienia 

 

............................................................................................................................... 
(nazwa wykonawcy) 

............................................................................................................................... 
(adres) 

............................................................... .............................................................. 
( numer tel/fax) 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Rzejowicach 

część ….. zamówienia 

numer sprawy: 271.21.2020 

oświadczamy, że wykonaliśmy następujące roboty budowlane: 

Nazwa 

zamówienia 

Rodzaj zamówienia 

(krótka 

charakterystyka 

potwierdzająca 

spełnianie warunku 

określonego w 

SIWZ) 

Podmiot na rzecz 

którego roboty 

zostały 

wykonane 

Wartość brutto 

zamówienia 

W PLN 

 

Miejsce 

wykonania 

zamówienia 

Data wykonania 

zamówienia 

Data 

rozpoczęcia 

(dd-mm-rrr) 

 

Data 

zakończenia 

(dd-mm-rrr) 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane 
należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone. 

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

   (Miejscowość) 

        

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

Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej  

            do występowania w imieniu Wykonawcy2 
 
 

 
2 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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Załącznik nr 3  

Dla części 1 zamówienia 

 
............................................................................................................................... 
(nazwa wykonawcy) 

............................................................................................................................... 
(adres) 

............................................................... .............................................................. 
( numer tel/fax) 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Rzejowicach 

część 1 zamówienia 

numer sprawy: 271.21.2020 

oświadczamy, że do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego skierujemy 

następujące osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami, posiadające kwalifikacje 

zawodowe, określone w Części I, Rozdział V pkt 5.1 ppkt 3) b) SIWZ: 

Imię  

i nazwisko 

Zakres wykonywanych 

czynności - przewidziana 

funkcja  

Opis kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia  i uprawnień 

niezbędnych do wykonania 

zamówienia. Rodzaj  

i nr uprawnień 

Informacja  

o podstawie 

dysponowania tymi 

osobami 

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

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

   (Miejscowość) 

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

Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej  

            do występowania w imieniu Wykonawcy3 
 

 
 
 
 

 
3 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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Załącznik nr 3  

Dla części 2 zamówienia 

 
............................................................................................................................... 
(nazwa wykonawcy) 

............................................................................................................................... 
(adres) 

............................................................... .............................................................. 
( numer tel/fax) 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Rzejowicach 

część 2 zamówienia 

numer sprawy: 271.21.2020 

oświadczamy, że do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego skierujemy 

następujące osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami, posiadające kwalifikacje 

zawodowe, określone w Części I, Rozdział V pkt 5.1 ppkt 3) d) SIWZ: 

Imię  

i nazwisko 

Zakres wykonywanych 

czynności - przewidziana 

funkcja  

Opis kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia  i uprawnień 

niezbędnych do wykonania 

zamówienia. Rodzaj  

i nr uprawnień 

Informacja  

o podstawie 

dysponowania tymi 

osobami 

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

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

   (Miejscowość) 

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

Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej  

            do występowania w imieniu Wykonawcy4 
 

 
 
 
 
 

 

 
4 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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Załącznik nr 4  
Dla części 1 i części 2 zamówienia 

 
............................................................................................................................... 
(nazwa wykonawcy) 

............................................................................................................................... 
(adres) 

............................................................... .............................................................. 
( numer tel/fax) 

 
WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA 

ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM  

i PODANIE PRZEZ WYKONAWCĘ FIRM PODWYKONAWCÓW 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Rzejowicach 

część ….. zamówienia 

numer sprawy: 271.21.2020 

 

Oświadczam, iż poniższe części zamówienia zamierzam powierzyć następującym 

Podwykonawcom: 

 

1. Nazwa części zamówienia …………………………………………………………  

Nazwa Podwykonawcy ………………………………………………………….…… 

2. Nazwa części zamówienia……………………………………………………………  

Nazwa Podwykonawcy…………………….…………………………………….…… 

3. ….……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

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

   (Miejscowość) 

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

Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej  

            do występowania w imieniu Wykonawcy5 
 

 
5 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
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Załącznik nr 5 

Dla części 1 i części zamówienia 

............................................................................................................................... 
(nazwa wykonawcy) 

............................................................................................................................... 
(adres) 

............................................................... .............................................................. 
( numer tel/fax) 

 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp  (podstawa: art. 24 ust. 11 Pzp) 

Po zapoznaniu się z informacją podaną przez Zamawiającego na stronie internetowej: 

www.bip.gminakodrab.pl z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn:  

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach 

część ….. zamówienia 

Numer sprawy: 271.21.2020 

1. * 

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia  16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.) 

z poniższymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu: 

Lp. Nazwa podmiotu 

1  

2  

 

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

   (Miejscowość) 

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

Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej  

            do występowania w imieniu Wykonawcy6 

 

2. * 

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne 

oferty w niniejszym postępowaniu. 

 

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

   (Miejscowość) 

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

            Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej  

            do występowania w imieniu Wykonawcy7 

 

* Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2 niniejszego załącznika.  
W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 1 Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 
6 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 
7 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 

http://www.bip.gminakodrab.pl/

