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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”. 

 

przedkładamy niniejszą ofertę  

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Rogów,  

ul. Żeromskiego 23  

95-063 Rogów  

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
NIP REGON 

     

     

     

 

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY2:  

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / faks / e-mail] 

Osoba do kontaktów  

Adres korespondencyjny  

Nr telefonu  

Adres skrzynki ePUAP  

Adres e-mail  

 

4. OŚWIADCZENIA  

Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

4.1. zapoznałem(liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym  

ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki  

w niej zawarte; 

4.2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wprowadzonymi do niej zmianami; 

4.3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

 

                                                           
1 Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu. 
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera),  

z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.  
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4.4. akceptujemy i przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki wymienione we wzorze umowy; 

4.5. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej 

w ofercie brutto na warunkach określonych w SIWZ; 

4.6. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia]3;  

4.7. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej  

w celu udzielenia niniejszego zamówienia; 

4.8. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 60 dni od momentu upływu terminu 

złożenia ofert; 

4.9. wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym we wzorze umowy;  

4.10. akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy; 

4.11. oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych do oferty oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji 

4.12. wadium proszę zwrócić na rachunek bankowy numer (wypełnić jeśli wadium wniesiono w pieniądzu): 

……………………………………………………………………….. 

4.13. zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 

 

Lp. Firma podwykonawcy Część zamówienia 

1 
  

2 
  

4.14. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom………………………… 

4.15. Wykonawca informuje, że: 

1. Wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  

o którym mowa w  art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)*;  

2. Wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (o którym 

mowa w art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w odniesieniu do następujących towarów lub 

usług…………………………………….…………………………………………………….. .* 

Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego 

wynosi……………………………………………………………………………………. zł netto.* 

4.16. Pozostałe oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców* 

 

1. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem? 

 

 TAK 

 NIE 

Uwaga: 

*zaznaczyć odpowiednie 

 

Przez małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO. 

Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 

małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 

milionów EURO. 

                                                           
3 niepotrzebne skreślić 
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Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Brak zaznaczenia nie 

spowoduje odrzucenia oferty. 

 

5. CENA OFERTY 

 

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ. 
 

5.1. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ 

oraz zmiany jej treści,  

5.2. cena mojej (naszej) oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

Tabela 1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

DOKUMNTACJA PROJEKTOWA 

Cena oferty netto Cena oferty brutto VAT 

 
1.1 23% 

 

Tabela 2. DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 

PANELE FOTOWOLTAICZNE 

Cena oferty netto Cena oferty brutto VAT 

 
2.1. 8% 

 

Tabela 3. DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

PANELE FOTOWOLTAICZNE 

Cena oferty netto Cena oferty brutto VAT 

 
3.1. 8% 

 

Tabela 4.  DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE KOŁTÓW NA BIOMASE 

PANELE FOTOWOLTAICZNE 

Cena oferty netto Cena oferty brutto VAT 

 
4.1. 8% 

 

Tabela 3. CENA OFERTY  
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Cena oferty BRUTTO 

 

Suma kolumny 1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 
 

 

a) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł 

odnawialnych na terenie gminy Rogów” oświadczam (oświadczamy), że:  

• oferujemy ……………………..………miesięczną Gwarancję na wszystkie zainstalowane 

urządzenia. 

 
6. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę(ów): 

……………..………………………….      str. nr……. 

……………..………………………….      str. nr……. 

……………..………………………….      str. nr……. 

……………..………………………….      str. nr……. 

 

………………………………..  ……………………………………………. 

    Miejscowość / Data Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
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Załącznik 2a do SIWZ 

 

 

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) 

składany na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 
z późn. zm.) 

 

 

Informacja na temat wypełnienia dokumentu 

 
 
Zamawiający zamieścił elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ / ESPD – plik do  
pobrania w formacje xml 
 
W celu wypełnienia formularza należy pobrać plik ze strony Zamawiającego w następujący sposób:    

- ustawić kursor myszy na dokumencie „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”  
- kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać  „Zapisz element docelowy jako…”  
- zapisać plik w wybranym miejscu na swoim komputerze. 

 
Następnie korzystając z serwisu JEDZ tj. wchodząc na stronę:  
https://espd.uzp.gov.pl/ 

- należy załadować plik .xml i wypełnić dokument w wersji elektronicznej. 
 
W razie ew. problemów prosimy o kontakt e-mail bądź telefoniczny tel. 42/250 79 93 w celu przesłania 
do Wykonawcy pliku e-mailem.  
 
Informujemy, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia:  
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 
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Załącznik 3 do SIWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE 

Innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie instalacji OZE 

związanych z realizacja projektu pn.: : „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł 

odnawialnych na terenie gminy Rogów” 

Ja/My, niżej podpisani 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/ i adres Wykonawcy) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Zobowiązuję się do oddania wskazanych poniżej zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(określenie zasobu, np. wiedza, doświadczenie, itp…) 

 

Do dyspozycji wykonawcy: 

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

(nazwa wykonawcy) 

 

Jednocześnie oświadczamy, że: 

 

1. Udostępniam wykonawcy w/w zasoby w zakresie:  

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

2. Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

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

3. Charakter stosunku łączącego mnie z wykonawcą będzie następujący: 

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

4. Zakres mojego udziału przy wykonaniu zamówienia będzie następujący: 

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

5. Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

………………, dn. ………………. r.                               

 
……………………………………………….. 

pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
…………………………… 

Nazwa i adres Wykonawcy  
 

Uwaga !!! oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale IX 

SIWZ 

 

„Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie 
gminy Rogów” 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 
 

na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IX 

SIWZ. 

 
Lp. Przedmiot  Data odbioru 

końcowego 

Podmioty, na rzecz 

których dostawy 

zostały wykonane  

 

Doświadczenie 

własne/ podmiotu 

trzeciego 

Wartość  

brutto w PLN 

1.  

 

 

 

    

2.      

 

Załączniki: 

1. Dowody, czy roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

 
 

………………, dn. ………………. r. 

 

 

................................................................... 
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

………………………. 
Nazwa i adres Wykonawcy  

 

Uwaga !!! oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale IX 

SIWZ 

 

„Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów” 

 

Wykaz osób wraz z informacjami na temat ich 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 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

kwalifikacje zawodowe 

niezbędne  do wykonania 

zamówienia (rodzaj uprawnień 

z podaniem nr i daty ich 

wydania) 

Doświadczenie 

zgodnie z rodz. IX 

SIWZ 

Informacja  

o podstawie do 

dysponowania  

osobami** 

1 
    

 

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 

     

 

Oświadczam/y, że zapewnię/my odpowiedni zespół będący w stanie wykonać przedmiotowe 

zamówienie w wyznaczonym terminie. 

 
** Należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. 

Ponadto jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności 

przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

………………, dn. ………………. r.                                      .................................................................................. 

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

………………………. 
Nazwa i adres Wykonawcy  

Uwaga !!! oświadczenie składane po złożeniu oferty, w terminie 3 dni po opublikowaniu przez 

Zamawiającego informacji z otwarcia ofert 

 
OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI  
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

   
w trybie art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 i art. 86 ust. 5 Ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ((Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 

ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: 
 
„Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie 

gminy Rogów”   informuję, że: 
 

1. Nie należę* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23             

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 229, z późn. zm.)*. 

2. Należę* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 229, z późn. zm.)* i składam listę podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej. 

 
Lp. Nazwa podmiotu Adres lub siedziba podmiotu 

1.  

 

 

 

2.   

 

3.   

 
 

………………, dn. ………………. r. 

 

 

........................................................................ 
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 
 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  

W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ROZDZIALE XI SIWZ 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 

 

„Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”, 

Wykonawca (pełna nazwa/firma albo imię i nazwisko Wykonawcy): 

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

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

(pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy) 

Oświadczam, że: 

 

1) wobec Wykonawcy został / nie został* wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja 

administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne; 

W przypadku, gdy wobec Wykonawcy wydany został prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja 

administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 

w sprawie spłat tych należności. 

 

2) wobec Wykonawcy orzeczono / nie orzeczono* tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 

o zamówienia publiczne; 

 

3) Wykonawca zalega / nie zalega* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 

 


