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Załącznik nr 1 do SIWZ 

T-8/  21  /2020 

FORMULARZ OFERTY 

Dane Wykonawcy: 

a) Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy 1: 

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

b) Zarejestrowany adres Wykonawcy: 

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

REGON ......................................................... NIP ....................................................................................... 

c) Dane kontaktowe Wykonawcy: 

tel. ................................... fax ................................... e-mail .......................................................................... 

Osoba do kontaktu : ....................................................................................................................................... 

d) Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem / małym / średnim przedsiębiorstwem2: [   ] Tak     [   ] Nie 

e) Dostępność dokumentu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej (KRS, CEIDG), w formie elektronicznej pod adresem internetowym - link do strony: 

http://................................................................................................................................................  

OFERTA NA:  
„Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiórką 

komórek gospodarczych przy ul. Szczecińskiej 1A w Wałbrzychu.” 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

      netto: …………………………………….. 

słownie netto: …………………………………………….. 

     brutto z podatkiem VAT: ……………………………………………………. 

słownie brutto z podatkiem VAT: ………………………………………. 

 

Okres  gwarancji…............................. 
 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz istotnych postanowień umownych i nie wnosimy do 

nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

3. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 
1 

 
 W przypadku, gdy ofertę składać będą wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – należy wpisać nazwę każdego z tych 

wykonawców. 
2 Informacje wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  
 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
 Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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4. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 

Zamawiającego. 

5. Wadium przetargowe zostało wniesione w dniu: .................. w wysokości………………….. w formie 

…………............ Po przeprowadzonym postępowaniu proszę zwrócić wadium na konto nr: ......................…w 

Banku  ..............................................(dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu). 

6. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.4 

7. Następujące części zamówienia powierzymy następującym  podwykonawcom (w przypadku powierzenia części 

zamówienia podwykonawcom, informacje o podwykonawcach należy zawrzeć w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z 

postępowania – zgodnie z rozdziałem V pkt 3 SIWZ): 

Część zamówienia polegającą na: ………………………………………………………………...................................... wykona 

podwykonawca: .................................................................. 

8.Pełnomocnictwo do składania postąpień w toku aukcji elektronicznej posiada Pan/Pani ……… 

 

 
 

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

 (miejsce, data)                                             (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 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). 
4 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). 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 Wykonawca:         T-8/  21    /2020 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

(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) 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Przebudowa budynku 

mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiórką komórek gospodarczych 

przy ul. Szczecińskiej 1A w Wałbrzychu.” 

prowadzonego przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., oświadczam, co następuje: 

 
     

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

W ODNIESIENIU DO PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1  oraz art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

…………….…........................….    ...................................………………………………………… 
(miejscowość, data)       (podpis osoby upoważnionej) 

Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, zachodzą podstawy wykluczenia  

z postępowania na podstawie ........................................................................................... 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) 

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

następujące środki naprawcze: ............................................................................................................................ 

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

…………….…........................….    ...................................………………………………………… 
  (miejscowość, data)       (podpis osoby upoważnionej) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
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Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby w niniejszym 

postępowaniu powołuje się Wykonawca, którego reprezentuję, tj.: .................................................................. 

................................................................................................................................................................ 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG) 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….…........................….    ...................................………………………………………… 
   (miejscowość, data)       (podpis osoby upoważnionej) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

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

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

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….…........................….    ...................................………………………………………… 
   (miejscowość, data)       (podpis osoby upoważnionej) 

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 osoby upoważnionej) 

 

W ODNIESIENIU DO SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone 

przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale V pkt:  

....................................................................................................................................................  
(wskazać właściwą jednostkę redakcyjną SIWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

…………….…........................….    ...................................………………………………………… 
   (miejscowość, data)       (podpis osoby upoważnionej) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

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

Zamawiającego w rozdziale V pkt ............................................. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,   
(wskazać właściwą jednostkę redakcyjną SIWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu) 

 



5 
T-8/             /2020 

Wykonawca, którego reprezentuję, polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ............................. 

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

………………………………………………………………….........................................................................................……………... 
w następującym zakresie: ...........................................................................................................................… 

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

…………….…........................….    ...................................………………………………………… 
   (miejscowość, data)       (podpis osoby upoważnionej) 

 

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 osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

T-8/    21    /2020 

INFORMACJA WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

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

(Dz.U. 2020, poz. 1076) 

 

.............................................................................................................................................................................. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

Stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że Wykonawca, 

którego reprezentuję: 

− nie należy* do grupy kapitałowej, określonej w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy 

− należy* do grupy kapitałowej, określonej w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy, w skład której wchodzą**: 

L.p. Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej 

1.  

2.  

…  

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) odpowiedzialności 

karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

....................................... 
(miejsce, data) 

...................................................................... 
                  (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
** należy wypełnić jeśli dotyczy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
T-8/  21   /2020 

WYKAZ OSÓB 

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

(nazwa i adres Wykonawcy)  

Pełniona Funkcja 
Imię  

i nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe – 
wymagane uprawnienia ( 

numer i data wydania 
uprawnień) 

wykształcenie 

Doświadczenie 
zawodowe w latach  

należy podać lata i zakres 

Informacje  
o podstawie dysponowania 

osobą 

Kierownik 

robót 

specjalności 

konstrukcyjno 

– budowlanej  

- kierownik 

budowy 

    

Kierownik 
robót  

instalacyjnych  
w zakresie 

sieci, instalacji 
i urządzeń 
cieplnych, 

wentylacyjnyc
h, gazowych, 

wodociągowyc
h i 

kanalizacyjnyc
h  

    

Kierownik 
robót  

instalacyjnych   
w zakresie 

sieci, instalacji 
i urządzeń 

elektrycznych i 
elektroenerget

ycznych  

    

 

Oświadczam,  że osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy/ 

kierownicy robót) posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 

Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do ustawy lub im odpowiadające ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na postawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także spełniają 

pozostałe warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dotyczące wykształcenia oraz  doświadczenia. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam świadom(a) odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu 

karnego. 

....................................... 
           (miejsce, data) 
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...................................................................... 
                  (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

Załącznik NR 5 do SIWZ 
T-8/  21   /2020 

 

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

.............................................................................................................................................................................. 
(nazwa i adres Wykonawcy)  

 

 

l.p. 

 

Przedmiot 

zamówienia 

Data wykonania 
Miejsce 

wykonania 

Zamawiający 

(nazwa, adres 

do kontaktu) 

rozpoczęcie 

(data) 

zakończenie 

(data) 

1.  

 

    

 

2. 

 

 

    

 

3. 

 

 

    

Do powyższego wykazu dołączam następujące dowody na potwierdzenie, że ww. roboty zostały wykonane 

należycie: 

1) ............................................................................... 

2) ............................................................................... 

lub oświadczam, że dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. robót uwzględniające wymogi 

Zamawiającego określone w SIWZ - znajdują się w dokumentacji do postępowań  o zamówienie publiczne  

Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. o numerach referencyjnych postępowań: 

1) ………………………………………………………… z dnia ………………………………………….. 

2) …………………………………………………………. z dnia  …………………………………………… 

(…) 

Zgodnie z art. 26 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1843) oraz § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1282), w przypadku, gdy wymagane dokumenty znajdują się w posiadaniu 
Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do ich ponownego przedłożenia.  

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam świadom(a) odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu 

karnego. 

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

(miejscowość, data 


