
          

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiający: 

Gmina Modliborzyce 

ul. Piłsudskiego 63 

23- 310 Modliborzyce 

A. Dane Wykonawcy/Wykonawców  
              

1. 
1
 Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: 

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

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

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 

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

NIP …………………………….……..………., REGON ........................................................ 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem:  

• adres korespondencyjny: 

………………………………………………………………………………………… 

• numer faksu: ……………………………………… 

• numer telefonu: …………………………………… 

• e-mail: ……………………………………………… 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę: 

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

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

2. Informuję, że jestem małym lub średnim przedsiębiorstwem
2
 

 

tak  

nie 

 

 

 

 

                                                           
1
 Powielić tyle razy ile to potrzebne 

2 Mikroprzedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EURO, Małe 

przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EURO. Średnie 

przedsiębiorstwo które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny 

obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowanie przekracza 43 milionów EURO.  (zaznacz właściwe) 



          

 

B. W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Odbudowa drogi 

gminnej nr 113569L od km 0+550 do km 0+645 i od km 0+685 do km 1+095 w 

miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód 

opadowych w 2017 r. prowadzonym przez Gminę Modliborzyce składam ofertę na 

następujących warunkach: 

 

Proponowana cena:   

 

netto ................................................................. zł 

(słownie netto……………………………………………………………………….……….……...zł) 

podatek VAT ……… %, w kwocie ................................. zł 

 

brutto ........................................................... zł 

(słownie brutto ……………………………………………………………………….……….……...zł) 

Proponowane warunki gwarancji (zaznaczyć właściwe): 

Gwarancja minimalna: tj. 36 miesięcy 

Wydłużenie o 12 miesięcy 

Wydłużenie o 24 miesięcy 

 

C. Oświadczenia  

1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SIWZ i wzorem umowy.  

3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert.  

4. Oświadczam/y, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w 

przypadku wyboru niniejszej oferty. 

5. Oświadczamy, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie 

niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą 

mieć wpływ na ofertę przetargową i bierzemy pełną odpowiedzialność za odpowiednie 

wykonanie przedmiotu umowy.   

6. Wadium zostało wniesione w formie ………………………………………………… 

7. Wadium należy zwrócić na nr konta:  

……………………………………………………w banku: …………………………   

…………………………………………………………………….(jeżeli dotyczy). 

 



          

8. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informuję, że wybór oferty
3
: 

a. nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie  

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć; 

b. będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie  Zamawiającego,  

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć –następującym zakresie
3A

: …………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

9. Zobowiązujemy się dotrzymać oferowanego terminu realizacji zamówienia. 

10. Zastrzegam, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ..... do nr ........ 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty 

zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne. 

 

D. Podwykonawstwo  
Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcy/-om

4
: 

 
 

Lp. 
 

Część zamówienia 
Wartość brutto (PLN)  

lub procentowy udział 

podwykonawstwa  

 

Nazwa i adres 

podwykonawcy 
1    

2    

Razem 
 

  

 

 

E. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia  

1. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego Wzór umowy, który zobowiązuję się 

podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy wniosę zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny oferty brutto. 

3. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu 

zadania ze strony Wykonawcy są: ………………………………………………………… 

nr telefonu ………………………,    e-mail: ……………………………………….…….. 

                                                           
3
 Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a. albo b., 

3A – należy podać rodzaj każdego towaru/usługi oraz wartość bez podatku 

VAT 
4 W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli. 

 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).  
5A 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). 

 

 



          

F. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
5
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.
5A  

 

 

G. Spis treści 

 

Oferta została złożona na …….…  stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od 

nr…..…… do nr ….…..…  

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:  

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 

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

 

 

 

 

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

(data i czytelny  podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy 

 

 

 

 

 

  



          

 

 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

   
    

Zamawiający: 

Gmina Modliborzyce 

ul. Piłsudskiego 63 

23- 310 Modliborzyce 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbudowa drogi 

gminnej nr 113569L od km 0+550 do km 0+645 i od km 0+685 do km 1+095 w 

miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód 

opadowych w 2017 r., prowadzonego przez Gminę Modliborzyce,  oświadczam co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

zakresie opisanym w Rozdziale 4 pkt 4.2.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        ……………………………… 

(podpis) 

 



          

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale 4 pkt 4.2.3. Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

w następującym zakresie: 

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                

                    ………………………………………… 

(podpis) 

 

    
 
 

 



          

           Załącznik Nr 3 do SIWZ 

   

Zamawiający: 

Gmina Modliborzyce 

ul. Piłsudskiego 63 

23- 310 Modliborzyce 

……………………………………

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 
 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące 

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbudowa drogi 

gminnej nr 113569L od km 0+550 do km 0+645 i od km 0+685 do km 1+095 w 

miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód 

opadowych w 2017 r., prowadzonego przez Gminę Modliborzyce,  oświadczam co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp . 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.      

                        

                                                                    

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

(podpis) 

 

 



          

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

[Uwaga: jeżeli wykonawca nie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych przepisami art. 

22a Pzp, należy poniższe oświadczenie przekreślić] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.:………………………………………………………………….…………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

   

 



          

   Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej 

……………………….., dnia …………………. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

                                                  

Ja/my niżej podpisany/i: 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Odbudowa drogi 

gminnej nr 113569L od km 0+550 do km 0+645 i od km 0+685 do km 1+095 w 

miejscowości Wierzchowiska Pierwsze, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód 

opadowych w 2017 r. oświadczam/-y, że:  

 nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229)   

z wykonawcami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu* 

 należę do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229) z następującymi 

wykonawcami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu*: 
 

1. Nazwa podmiotu/ adres ……………………………………………..……………………  

 

2. Nazwa podmiotu/ adres ……………………………………………..……………………  
 
  

* należy właściwe zaznaczyć 
…………………………………………………… 
  (pieczęć podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)  

 

 

 

 

 

Dokument ten Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  

 (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego). 



          

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

 

Zamawiający: 

Gmina Modliborzyce 

ul. Piłsudskiego 63 

23- 310 Modliborzyce 

Wykonawca: 

………………………………

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

 

 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Odbudowa drogi gminnej nr 113569L 

od km 0+550 do km 0+645 i od km 0+685 do km 1+095 w miejscowości Wierzchowiska 

Pierwsze, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r., 

prowadzonym przez Gminę Modliborzyce, przedkładam wykaz osób zgodnie z zapisami pkt. 

4.2.3. SIWZ. 

Imię i nazwisko 

Informacje na temat kwalifikacji 

zawodowych, posiadane uprawnienia 

doświadczenie 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Informacja 

o podstawie 

dysponowania 

osobą 

1 2 3 4 

……………………..…….  

Kierownik 

budowy branży 

drogowej 

 



          

 

Uwaga: 

W przypadku, gdy wskazana osoba jest wykonawcą lub związana jest z wykonawcą stosunkiem 

prawnym (np. umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę) w kolumnie 4 należy wpisać „zasób 

własny”.  

W przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniona wykonawcy przez inny podmiot (związana 

jest z podmiotem udostępniającym zasób stosunkiem prawnym – np. umowa cywilnoprawna lub 

umowa o pracę) w kolumnie 4 należy wpisać „zasób udostępniony”. 

 

 

………………………., dnia …………….. 

 

             

        .............................................................  
(pieczęć i podpis Wykonawcy  
lub Pełnomocnika) 

 

 

 

 

OŚWIADZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że osoba/-y wymieniona/-e w wykazie, która będzie  uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiada wymagane prawem wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne                 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

………………………., dnia ……………… 

 

             

        .............................................................  
(pieczęć i podpis Wykonawcy  

lub Pełnomocnika) 

 

 

 


