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Nr sprawy 1/ZP/2021               

                                                             Załącznik Nr 2 do SWZ 

  

 

 

 

 
                           pieczęć Wykonawcy 

FORMULARZ   OFERTY 

Nazwa i adres Wykonawcy 

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

………………………………………………………………………………………………………….…1 

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniżej jego 

dane) 

 

Adres korespondencyjny:  

ul.………………………………………………………………… 

Miejscowość ……………………………………………………………………………………………… 

Województwo:…………………………………….2 

Powiat:…………………………………….3 

Tel:...............................,  

fax:................................, 

adres poczty elektronicznej e-mail ………………………………………………… 

Regon:…………………………….  NIP:……………………………………………………….. 

Osoba uprawniona do kontaktu:…………………………………………………………………………….. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na wybór wykonawcy 

” Budowy Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Sokółka”. 

 

składamy ofertę, akceptując w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji warunków zamówienia 

(SWZ), zobowiązując się do wykonania przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 

 

1. OFERUJEMY realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za CENĘ: 

 

Część świadczenia CENA netto 

[PLN] 

Podatek VAT 

[PLN] 

CENA brutto 

[PLN] 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej 

   

 
1 w przypadku wykonawcy mającego siedzibę poza granicami Polski podąć kraj  

2 Nie dotyczy wykonawców wskazanych w przypisie 1  
3 jw 
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Wykonanie robót budowlanych    

CENA OFERTOWA    

 

Cena ofertowa została skalkulowana zgodnie z FORMULARZEM CENOWYM, załączonym do oferty, stanowiącym 

integralną część oferty. 

 

2. OŚWIADCZAMY, że: 

1) udzielamy GWARANCJI na wykonane roboty budowlane na okres   _ _  miesięcy4 

2) zobowiązujemy się do przedłożenia Zamawiającemu projektu budowlanego w terminie nie dłuższym 

niż 6 tygodni od daty zawarcia umowy.  

3) zobowiązujemy się wykonać roboty budowlano – montażowe przez okres nie przekraczający _ _ 

tygodni5, licząc od uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu ma budowę;   

4) zobowiązujemy się zakończyć wykonywanie robót budowlano-montażowy w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 30 listopada 2021 r.  

Realność dochowania deklarowanych powyżej terminów świadczeń wskazanych w ppkt 2 - 4 

potwierdza załączony do oferty Harmonogram rzeczowo – finansowy.  

  

3. OŚWIADCZAMY, że: 

1) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

2) zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przedmiotowego postępowania oraz PFU. 

3) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej zasadami postępowania; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 27 maja 2021 r. przyjmując, że czym bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert,  

5) zapoznaliśmy się i akceptujemy wzór umowy, który został załączony do SIWZ i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

6) akceptujemy warunki płatności zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy. 

7) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO6 wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

4. INFORMUJEMY, że zamierzamy / nie zamierzamy7 powierzyć podwykonawcom realizację części zamówienia 

 
4 Okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy skutkować będzie ODRZUCENIEM OFERTY 
5 Okres wykonywania robót budowlano-montażowych dłuższy niż 17 tygodni skutkować będzie ODRZUCENIEM OFERTY  
6 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 dnia 4 maja 2016 r.). 
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obejmujące swoim zakresem wykonanie następujących robót budowlanych lub  usług: 

 

Lp. Zakres przedmiotu zamówienia, którego wykonanie 

zamierzamy powierzyć podwykonawcom 

Nazwa podwykonawca, 

o ile jest znana 

1  

 

 

2  

 

 

       

5. OŚWIADCZAMY, że przy przystępując do postępowania realizacji polegamy na zasobach - zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej - następujących podmiotów:8 

 

Lp. Nazwa, adres podmiotu 

udostępniającego zasoby Wykonawcy 

Zakres udostępnianych zasobów 

1  

 

 

2  

 

 

 

6. Wymagane WADIUM, w kwocie 40.000,oo PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) zostało wniesione w 

formie …………………………………………………………………… w dniu ……………………………………………………………….. 

6.1. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu (przelew na rachunek Zamawiającego) zwrot wadium 

prosimy dokonać przelewem na rachunek : 

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

 

 

Do OFERTY zostały załączone następujące dokumenty: 

1) FORMULARZ CENOWY, stanowiący integralną cześć OFERTY; 

2) Harmonogram rzeczowo –finansowy realizacji zamówienia; 

3) Oświadczenie o potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu – zgodne z treścią 

Załączników Nr 3a i 3b   do SIWZ; 

4) ………………….. 

 

.        

  

………………………………………………….. 

 

…………………………………………… 
 Miejscowość,  data podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 
7 W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom skreślić 
„zamierzamy” i nie wypełniać tabeli. 
8 Jeżeli wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów, wpisuje „NIE DOTYCZY”  
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Nr sprawy 1/ZP/2021               

Załącznik nr 3a do SWZ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące 

BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
oraz 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Składając ofertę w postępowaniu na wybór wykonawcy:  

„Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych dla Miasta i  Gminy Sokółka” 

OŚWIADCZAM, że 

• nie podlegam wykluczeniu z postępowania, na podstawie okoliczności wskazanych w SWZ’ 

• spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego SWZ. 

 

 

 

………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………… 
Miejscowość,  data podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

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

zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………….., w następującym zakresie: 

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

 

  

………………………………………………….. 

 

…………………………………………… 
 Miejscowość,  data podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

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,  data podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA 
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Nr sprawy 1/ZP/2021               

Załącznik nr 3b do SWZ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące 

BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA oraz 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU, W ZAKRESIE, W JAKIM UDOSTĘPNIANE SĄ ZASOBY 

 
Udostępniając swoje zasoby WYKONAWCY  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa, adres WYKONWCY 

  

składającemu ofertę w postępowaniu na wybór wykonawcy ”Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

komunalnych dla Miasta i Gminy Sokółka” 

 

OŚWIADCZAMY, że: 

• nie podlegamy wykluczeniu z postępowania, na podstawie okoliczności wskazanych w SWZ’ 

• spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego SWZ, w zakresie w 

jakim udostępniamy swoje zasoby. 

 

 

  

………………………………………………….. 

 

…………………………………………… 
 Miejscowość,  data podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do 

reprezentowania Podmiotu 

 

 

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,  data podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do 

reprezentowania Podmiotu 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY 
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Nr sprawy 1/ZP/2021               

Załącznik 4do SWZ 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: ”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych dla Miasta i  Gminy Sokółka”, po zapoznaniu się z informacją dotyczącą  firm 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu 

 

OŚWIADCZAMY, że 9 

  

• nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), z żadnym z wykonawców, 

którzy  złożyli odrębne oferty, 

 

• należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami: 

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

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

I składamy następujące wyjaśnienia i dowody, że  istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

…………………….. 

…………………… 

 

 

………………………………………………….. 

 

…………………………………………… 
Miejscowość,  data podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 
9 niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA 



 
 

 

Nr sprawy 1/ZP/2021               

Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ OSÓB 

stanowiący potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 

w zakresie dysponowania osobami o wymaganych kwalifikacjach  

 

 

Lp. 
Imię  

i nazwisko 

Podstawa 

dysponowania  
Pełniona funkcja 

Wymagane uprawnienia budowlane 

Przynależność do izby samorządu 

zawodowego 

1. 
 

 

zasób własny 

zasób innego 

podmiotu* 
Projektant 

uprawnienia budowlane  

do projektowania 

numer ………………………… 

członek Izby 

………………………………… 

2.  

zasób własny 

zasób innego 

podmiotu* 
Kierownik  budowy 

uprawnienia budowlane 

do kierowania budową  

numer ………………………… 

członek Izby 

………………………………… 

* niepotrzebne skreślić, 

 

W przypadku wskazania potencjału innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, iż 

będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do jego udostępnienia na czas realizacji zamówienia. 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

 

…………………………………………… 
Miejscowość,  data podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA 
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Załącznik nr 6 do SWZ 
Str. 1/2 

 

 

 

 

 

WYKAZ REALIZACJI REFERENCYJNYCH  

stanowiący potwierdzenie spełnienia warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 

w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia  

 

I. WYKONANE DOKUMENTACJE PROJEKTOWE [SIWZ 12.1.3) lit. b (i)] 

 Inwestor na rzecz którego 
wykonano dokumentację 

Nazwa, adres 

Projektowany obiekt (instalacja) 
Dane charakteryzujące 

projektowany obiekt (instalację)10 

Etap realizacji 
obiektu (instalacja) 

MM.RR – MM.RR 
Wykonawca 

1   

 

 

 

  

 

 

II. WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE  [ SIWZ 12.1.3) lit. b (ii)] 

 

 Inwestor na rzecz którego 
wykonano roboty 

budowlane 
Nazwa, adres 

Wykonana inwestycja 
Dane charakteryzujące 

wykonane roboty budowlane11 

Termin wykonania 

MM.RR – MM.RR 

Wykonawca 

 

budowa lub przebudowa obiektu kubaturowego 
o kubaturze nie mniejszej niż  300 m3 i wartości nie mniejszej niż 800.000,00 PLN każda; 

1   

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

 

  

 

 
10 Potwierdzające wymagania wskazane w treści SWZ 
11 jw 

 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA 
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Str. 2/2 

 

 

wybudowanie systemu odprowadzania wód deszczowych poprzez studnie chłonne 
 

1  

 

 

 

 

 

  

 

wykonanie dróg i placów manewrowych o powierzchni minimum 1000m2 
w ramach jednej lub dwóch umów 

1  

 

 

 

 

  

(2)  

 

 

 

 

  

 

urządzenie – w ramach jednej umowy - terenów zielonych o powierzchni minimum 1000m2 

 

1  

 

 

 

 

 

  

 

Potwierdzeniem należytego wykonania wszystkich wykazywanych realizacji są załączone do WYKAZU 
dowody. Dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.  

 

 

………………………………………………….. 

 

…………………………………………… 
Miejscowość,  data podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 

 


