
Załącznik do SIWZ Nr: 1 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa: ................................................................................. 

Siedziba: .............................................................................. 

Adres poczty elektronicznej: ................................................ 

Numer telefonu:                     ................................................ 

Numer faksu:                         ................................................ 

Numer REGON:                    ................................................ 

Numer NIP:                           ................................................ 

 

Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na: Remont i bieżące utrzymanie  

dróg gminnych na terenie Gminy Koniecpol w 2019 roku, numer sprawy: ZP.271.7.2019, 

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia za cenę: 

Cena oferty: 

Cena brutto: .............................................. zł 

(słownie: ....................................................................................................................................), 

w tym: 

cena netto: .............................................. zł 

(słownie: ....................................................................................................................................), 

stawka podatku VAT: ..... %, co stanowi wartość: ...........................................zł 

Oświadczam, że: Wykonam zamówienie publiczne w terminie do: 31.12.2019 r. 

Czas reakcji - przystąpienia do realizacji usługi od momentu otrzymania zgłoszenia wyniesie 

do: ………...... godzin. 

(w przypadku braku wskazania przyjmuje się 24 godziny) 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz przyjmujemy warunki płatności określone w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 



2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 

art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp. W załączeniu przekazujemy stosowne oświadczenie na wzorze 

stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Zobowiązujemy się złożyć, na każde wezwanie 

zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, określone przez zamawiającego w pkt 7.4. ppkt 

1) SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.  

4. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone, przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. W załączeniu przekazujemy stosowne 

oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zobowiązujemy się złożyć, na 

każde wezwanie zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, oświadczenia i 

dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określone w 

ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ .  

5. Oświadczamy, że: nie polegamy na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych*/ polegamy na zasoby poniżej 

wymienionych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

1) nazwa podmiotu: ................................................................................................................  

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w punkcie …..... (wskazać odpowiednią 

jednostkę redakcyjną dokumentu) SIWZ*;  

2) nazwa podmiotu: ................................................................................................................  

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w punkcie …...... (wskazać odpowiednią 

jednostkę redakcyjną dokumentu) SIWZ*;  

i w załączeniu składamy dokumenty (np. zobowiązania), o których mowa w punkcie 5.4 

SIWZ*.  

* niepotrzebne skreślić  

6. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do 

zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego.  

7. Informujemy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących 

części zamówienia*:  

 

1) wykonanie części dotyczącej ........................................................ o wartości brutto: ….... zł, 

podwykonawcy (nazwa i adres): …...........................................................................................*,  

2) wykonanie części dotyczącej ........................................................ o wartości brutto: ….... zł, 

podwykonawcy (nazwa i adres): …............................................................................................*  

* wypełnić jeśli dotyczy  

8. Oświadczamy, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, złożymy oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

przedstawimy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

9. Oświadczamy, że jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, 

średnim przedsiębiorstwem*.  



Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.  

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia 

mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

43 mln euro.  

* niepotrzebne skreślić  

 

10. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie:  

 

….................................................................................................,  

 

nr telefonu/ faksu: ......................................................................,  

 

e-mail: ….....................................................................................  

 

 

 

 

...........................................                                         ..................................................................  
(miejscowość i data)  (podpis osób(-y) uprawnionej (ych)  

do składania oświadczenia  

woli w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


