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

pieczęć wykonawcy 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Miasto Kobyłka 
ul. Wołomińska 1 
05-230 Kobyłka 

 
OFERTA 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym: 
 
BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH 
NR 3 PRZY ULICY KS. MARCINA ZAŁUSKIEGO 57 W KOBYŁCE 

 
 

składam ofertę na wykonanie zamówienia 
 
Dane wykonawcy: 
 
nazwa: ……………………………… 

adres: ………………………………. 

tel.: ………………………............ faks: ………………………………........(jeśli posiada) 

e-mail: ………………………(jeśli posiada) strona: www. …………………........(jeśli posiada) 

NIP: ………………………………... REGON: ………………………………… 

wpisany do rejestru .............................................. pod numerem .................................. 
 
w sprawach dotyczących postępowania osobą do kontaktu z zamawiającym jest:  
 
…………………………………… 
(imię i nazwisko, tel., ew. e-mail) 

 

 

Część oferty na stronach ……………………………… stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wypełnić wyłącznie w sytuacji, jeśli informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 
z późn. zm.) 
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SKŁADAM OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

I. Cena netto opracowana na podstawie załączonej do postępowania dokumentacji: 
 
 

A) netto: ..............................., 

II. Ponadto doliczam ceny wszystkich czynności towarzyszących niewymienionych 
ww. dokumentacji, a niezbędnych do zakończenia oraz uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie, które wyceniam na: 
 

B) netto: ............................... 
 

W przypadku, gdy Wykonawca nie dolicza kwoty za czynności towarzyszące (np. wlicza je w kosztorysie) można nie wypełnić 
pozycji B) lub wpisać tam: „––––––––––”, bądź „nie dotyczy”, bądź „0,00 zł” itp. 

Co daje łączną cenę oferty (suma pozycji z I i II) 
 

CENA OFERTOWA: 
 
/ netto / ............................................................................... zł 

suma A) + B) 
 
/ brutto / .............................................................................. zł 
 

słownie: 
/ netto / ................................................................................................ 
 
................................................................................................... złotych 
 
/ brutto / ............................................................................................... 
 
................................................................................................... złotych 

W przypadku wyboru niniejszej oferty osobą do kontaktu przy realizacji przedmiotu zamówienia jest: 
 
 
………………………………………….. telefon: ……………………………. e-mail: ……………………. (jeśli posiada) 
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Składając niniejszą ofertę: 

1) oświadczam, że dokonałem/łam wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia; 
Jeżeli wykonawca nie dokonał wizji lokalnej przed złożeniem oferty wykreśli ten punkt, a w przypadku wyboru jego oferty 
będzie zobowiązany dokonać wizji (rozdz. XVII SIWZ) 

 

 

 

………………………………………………. 
podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

 

2) świadomy/ma odpowiedzialności wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. Kodeks 
karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907. z późn. zm.) zwanej dalej ustawą – rozdz. VIII 
ust. 1 SIWZ; 

 

 

 

………………………………………………. 
podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

 

3) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy; 

 

 

………………………………………………. 
- podpis przedstawiciela wykonawcy 

lub 

- podpisy przedstawicieli wszystkich wykonawców  

występujących wspólnie (np. konsorcjum, Spółka Cywilna) 

 

 

4) oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 

 

 

………………………………………………. 
podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

 

 

5) przedstawiam wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich 
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kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami: 

 

Lp. imię i nazwisko 

kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie, wykształcenie 

niezbędne do wykonania zamówienia 
zgodne z zapisami w rozdz. VIII ust. 2 

pkt 2 SIWZ 

zakres 
wykonywanych 

czynności 

podstawa 
do dysponowania 
(np. umowa o pracę, 

umowa o dzieło, 
oświadczenie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   

 

 

 

………………………………………………. 
podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
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6) przedstawiam wykaz robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
przedmiotowi zamówienia wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia)*: 

 

wartość przedmiot zamówienia data wykonania odbiorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone 
 
 
 
 
 

………………………………………………. 
podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

 
 

7) Wypełnia wyłącznie wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do 
wykonywania przedmiotu zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów (podmiotów 
trzecich). Wypełnia podmiot trzeci. Wymagany jest oryginalny podpis osoby reprezentującej 
podmiot trzeci. 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA NA RZECZ WYKONAWCY WIEDZY 
I DOŚWIADCZENIA LUB OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LUB 
ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ 

 

Ja niżej podpisany …………………………… imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot trzeci 

reprezentując ……………………………………………………………………. nazwa podmiotu trzeciego 

oświadczam, iż Wykonawca …………………………………………………………………… nazwa wykonawcy 
składającego ofertę 
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może polegać na mojej wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonywania przedmiotu zamówienia lub zdolności 

finansowej *. 

W związku z powyższym zobowiązuję się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów do realizacji przedmiotowego zamówienia. 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

……………………………………………………………. 
(podpis umocowanego przedstawiciela podmiotu trzeciego) 

 
 
 
 

8) wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na konto nr (prosimy o wyraźne 
wypełnienie): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…* 

 *wypełnia wyłącznie wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniężnej 

 

 

 

………………………………………………. 
podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

 

 

9) oświadczam, że powierzę/nie powierzę * części zadania podwykonawcom; 
* wykonawca musi wybrać jedną formę skreślając niepotrzebne 

ZAKRES ZAMÓWI ENIA, KTÓR EG O R EALIZA CJĘ W Y KONAW CA ZA MI ERZA P OWI ERZ YĆ 
POD WY KONA WC OM ( wype łni ć ,  je że l i  d oty czy)  

 

W przypadku powierzenia części prac podwykonawcom wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną 
odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
 

 

 

………………………………………………. 
podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
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10) nie należę 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.)), o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt 5 ustawy* 

albo 

 

przedkładam listę podmiotów należących do tej samej 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.)), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

………………………………………………. 
podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

 

Jeżeli w powyższych tabelach jest za mało miejsca na umieszczenie wszystkich informacji wykonawca może dołączyć do oferty 
odpowiedniej wielkości tabele zawierające te same dane jak w tabelach z niniejszego załącznika. 

W przypadku ofert składanych wspólnie, niniejszą ofertę podpisuje pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców 
występujących wspólnie lub wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. 

W przypadku oferty składanej wspólnie wszędzie, gdzie jest użyta liczba pojedyncza, a zasady gramatyki wymagają liczby 
mnogiej, przyjmuje się, że użyto liczby mnogiej. 

W przypadku wyboru niniejszej oferty stanowić ona będzie załącznik nr 1 do umowy. 

 

 

11) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Spółka 
Cywilna, konsorcjum) – art. 23 ustawy 

Ustanawiamy pełnomocnika ………………………………………………………….. do reprezentowania nas 
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

………………………….. 
podpisy przedstawicieli wszystkich wykonawców 



WZP.271.1.2014 
załącznik nr 1 do SIWZ 

załącznik nr 1 do umowy 
 

............................................. ............................................................... 
miejscowość, data podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

  
8 / 8 

występujących wspólnie (np. Spółka Cywilna, konsorcjum) 

 

 

 

Ofertę składam na ……… kolejno ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

…………………………………………………

  
  
  
 


