
                                                                                                                                   Załącznik nr 2  
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)  
 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

W związku z ogłoszeniem przetargu pisemnego dla zadania: „Opracowanie dokumentacji 

projektowej podłączenia wody i odprowadzenia ścieków do zbiornika nieczystości ciekłych wraz         

z wykonaniem robót budowlanych oraz dostawa i montaż kontenera socjalnego na pętli Będzińskiej 

w Sosnowcu” składam/y niniejszą ofertę:   

Nr sprawy: II/646/2012 

 

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia na kwotę:  

wartość netto .................................zł   (słownie: ..............................................................zł)  

podatek VAT ................................zł   (słownie: ...............................................................zł)  

wartość brutto ...............................zł   (słownie: ...............................................................zł) 

 

2. Zobowiązuję/my się wykonać przedmiot zamówienia w terminie wymaganym przez 

zamawiającego, tj.  do ..................................... .  

 

3. Oświadczam/y, że prace objęte zamówieniem wykonam/y sam/i / zamierzamy zlecić 

podwykonawcy w następującym zakresie * ......................................................................... .   

  

4. Oświadczamy/y, że udzielam/y ............... miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot 

zamówienia.   

 

5. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia                  

i nie wnoszę/simy do niej żadnych zastrzeżeń.  

 

6. Oświadczam/y, że uważam/y się związanym/i niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.   

 

7. Akceptuję/my bez zastrzeżeń „wzór umowy” w sprawie zamówienia sektorowego, w tym 

warunki płatności i zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy       

o treści zgodnej z wzorem umowy, w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  

 

8. Deklaruję/my wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ...................      

i wysokości żądanej przez zamawiającego.   

 

Całość oferty składam/y na ......... kolejno ponumerowanych stronach. 

 Załączniki do oferty: 

1. ...........................  

2. ...........................  

3. ........................... 

 

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

Miejscowość i data                                                                           Podpisano (przedstawiciel/e wykonawcy)                                                                                  

 

* - niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Dotyczy: przetargu pisemnego dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej 

podłączenia wody i odprowadzenia ścieków do zbiornika nieczystości ciekłych wraz z wykonaniem 

robót budowlanych oraz dostawa i montaż kontenera socjalnego na pętli Będzińskiej                             

w Sosnowcu”. 

Nazwa wykonawcy:  ....................................................................................  

Adres wykonawcy:  ....................................................................................  

Numer telefonu  ....................................................................................  

Numer faksu  ....................................................................................  

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:  

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie 

z wymogami właściwej  ustawy. 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

oraz oświadczam, że: 

 nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

 nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

 nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne  

i  zdrowotne, uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie*, odroczenie*, rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*, 

 żaden wspólnik spółki jawnej*, partner spółki partnerskiej*, komplementariusz spółki 

komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej*, urzędujący członek organu 

zarządzającego osoby prawnej* lub jako osoba fizyczna* nie został prawomocnie skazany 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

 nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 

w dokonywaniu tych czynności, 

 

                                                                                                   

....................................................     
Podpisano(przedstawiciel/e wykonawcy)                                                                                   

* niepotrzebne skreślić  



 

Załącznik nr 4 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 

Składając  ofertę  w  przetargu pisemnym dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej 

podłączenia wody i odprowadzenia ścieków do zbiornika nieczystości ciekłych wraz z wykonaniem 

robót budowlanych oraz dostawa i montaż kontenera socjalnego na pętli Będzińskiej w Sosnowcu” 

oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert następujących usług a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi w zakresie porównywalnym z 

przedmiotem zamówienia, odpowiadających wymaganiom Zamawiającego: 

 

 

 

Lp. 

 

Nazwa (firma) 

i adres 

odbiorcy 

 

Opis przedmiotu usługi 

Data podpisania Protokołu 

odbioru końcowego lub 

równoważnego dokumentu 

(dzień, miesiąc, rok) 

    

    

    

 

Jednocześnie załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały 

wykonane należycie. 

 

 

 

 

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

Podpisano: (przedstawiciel/e  wykonawcy) 

 

 



                                                                                                                     Załącznik nr 5 

 

 

 WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA 

POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM 

 

Nazwa wykonawcy     ............................................................................................................  

 

Adres wykonawcy      .............................................................................................................  

 

Numer telefonu           ............................................................................................................. 

  

Numer faksu               .............................................................................................................. 

 

 

 

Lp. 

 

 

  Rodzaj powierzonej części zamówienia podwykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

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

Podpisano: (przedstawiciel/e  wykonawcy) 


