
Załącznik nr 1 do SIWZ 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
(nazwa i adres wykonawcy)1 

OFERTA 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Gminę Sztutowo pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową 
infrastruktury technicznej” oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, na warunkach określonych 
we wzorze umowy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, wykonanie tego 
zamówienia 

za cenę brutto ................... zł , 
kwota podatku VAT …% ................... zł, 
netto …………………………………………. zł, 

1) Oświadczamy, że długość okresu gwarancji na wykonane prace wynosi ………………  od dnia podpisania 
Protokołu Wykonania Umowy2. 

2) Oświadczamy, że wykonamy niniejsze zamówienie w terminie do…………… 
3) Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni. 
4) Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty: 

a) zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w SIWZ, w terminie 
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

b) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ, 
c) wnieść lub ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny ofertowej 

podanej w ofercie. 
5) Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym 

dokumentacją techniczną) oraz wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 
6) Oświadczamy, że w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ponosimy solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

7) Oświadczamy, że wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom 
/należy podać firmy podwykonawców/: 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane: 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
Oświadczamy, iż wnieśliśmy wadium w formie3: 
a) gwarancji / poręczenia, której/go oryginał załączyliśmy do niniejszej oferty; 
b) pieniężnej w kwocie ……………………………………… zł, zaś w przypadku jego zwrotu prosimy o dokonanie 

przelewu na poniższe konto: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8) Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem4 ? 
 
   TAK, ………………………………………. (wypełnia wykonawca)    NIE 

 

                                                           
1 w przypadku wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców; 
2 należy podać okres nie krótszy niż 48 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące. 
3 niepotrzebne skreślić 
4 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób 
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: 
przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 
osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 



9) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO5 wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.6 

 
 
 
....................., dn. ……...................... 
 
 
 
Podpisano: .................................................................... 
(imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 

                                                           
5 Rozporządzenie 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). 
6 W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
..................................... 
(nazwa Wykonawcy) 
 
 

Oświadczenie 
 

1. Przystępując do udziału w postępowaniu na „Przebudowę drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa 
w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”, 
działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że: 
1.1.  spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. 
1.2. nie zachodzą / zachodzą* względem Wykonawcy podstawy do wykluczenia z postępowania określone 

w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 Ustawy Pzp. 
2. W niniejszym postępowaniu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegamy na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. na potencjale następujących podmiotów: 
2.1. ……………………….. 
2.2. ………………………. 

3. Wymienione podmioty spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie, w którym 
udostępniają nam swój potencjał oraz nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia z postępowania 
określone w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 
...................... dnia .....................  
 
Podpisano: .................................................................... 
(imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 

 
 
 



 Załącznik nr 2a do SIWZ 
 

WZÓR ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 
ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ w postępowaniu pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową 
infrastruktury technicznej” 
my: 
………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej) 
………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej) 
oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając w imieniu 
………………………………………………………….(wpisać nazwę podmiotu udostępniającego) z siedzibą w ………………………. 
(wpisać adres podmiotu udostępniającego) zobowiązujemy się do: 
udostępnienia ……………….  (wpisać komu) z siedzibą w …………… , zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych 
przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia. 
1) Zakres zasobów, jakie udostępniamy wykonawcy:,  

a) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)  

b) …………………………………………………………………………………………………………………… 
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

c) …………………………………………………………………………………………………………………… 
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

2) Sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu 
zamówienia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

3) Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

4)7 Zrealizujemy następujące roboty budowlane wchodzące z zakres przedmiotu zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez 
Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu zamówienia - 
przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.  
 
 
 
…………………………………………..    ………………………………………………….. 
miejscowość i data   podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu 

 
 
 

                                                           
7 punkt 4 Wykonawcy wypełniają tylko w przypadku, gdy udostępnienie dotyczy potencjału potwierdzającego 
warunek zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie); 



Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
..................................... 
(nazwa Wykonawcy) 
 

WYKAZ ROBÓT 
w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku doświadczenia opisanego w pkt 6.2.1. SIWZ: 

 

Rodzaj inwestycji Wartość robót 
Data i miejsce 

wykonania 
Nazwa i adres  zleceniodawcy robót 

    

    

    

Do wykazu załączam dowody potwierdzające, że roboty wykonane zostały wykonane należycie, w szczególności 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończone. 
 
 
........................., dn. ............................ 
 
 
Podpisano: .................................................................... 
(imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
 
 
Uwaga: dokument zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których 
Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w 
postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp 



Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 
..................................... 
(nazwa Wykonawcy) 
 

Wykaz osób 
w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 6.2.2. SIWZ 

 
Do wykonania zamówienia skierowane zostaną następujące osoby: 

Lp. 
Imię i nazwisko 

 

Kwalifikacje zawodowe - 
posiadanie uprawnień 

budowlanych 

Zakres wykonywanych 
czynności 

Podstawa dysponowania 

   Kierownik budowy  

     

     

     

 
 
 
........................., dn. ............................  
 
Podpisano: .................................................................... 
(imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
 
Uwaga: dokument zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których 
Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w 
postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp 

 



Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
..................................... 
(nazwa Wykonawcy) 
 

Oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 180055G ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową 
infrastruktury technicznej” 
oświadczamy, że: 
 
nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.* 
 
należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z wykonawcą .............................................. . W załączeniu przedstawiamy informację i dowody o wpływie 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej na zakłócenie konkurencji.* 
 
* - skreślić niewłaściwe 

 
............................ dnia .................................  
 
Podpisano: .................................................................... 
(imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
 
Uwaga – oświadczenie składają wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia publikacji przez zamawiającego 
informacji z otwarcia ofert. 

 


