
Załącznik Nr 1 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD 

WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE SEKTOROWE PRZY 

SKŁADANIU OFERTY CENOWEJ 

 

Lp. NAZWA (RODZAJ) DOKUMENTU 

1.  Formularz oferty - podpisany na każdej stronie (wzór nr 1.1.) 

2. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie ubiegania się o zamówienie sektorowe (wzór nr 1.2.) 

3. 
Oświadczenie Wykonawcy o informacjach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

(brak oświadczenia będzie skutkować jawnością całej oferty) (wzór nr 1.3.) 

 

 

 

Standardowe formularze 

L.p. NAZWA FORMULARZA 
NUMER 

FORMULARZA 

1. Formularz oferty – wzór 1.1. 

2. 
Oświadczenie Wykonawcy w sprawie o ubieganie się  

o zamówienie sektorowe. 
1.2. 

3. 
Oświadczenie Wykonawcy o informacjach stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 
1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1.1                                                                                     

O F E R T A 

1…………………………...           2…………………………...          3…………………………... 

(pieczątka wykonawcy/ów) 

 

DANE WYKONAWCY 

(wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika): 

 

1. Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………… 

Adres: ulica …………………………………………. Kod pocztowy ……………………………. 

Miejscowość ……………………………………..…..tel.: ………………… fax: …………………. 

2. Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………… 

Adres: ulica …………………………………………. Kod pocztowy ……………………………. 

Miejscowość ……………………………………..…..tel.: ………………… fax: …………………. 

3. Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………… 

Adres: ulica …………………………………………. Kod pocztowy ……………………………. 

Miejscowość ……………………………………..…..tel.: ………………… fax: …………………. 

 

 

Nawiązując do postępowania prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielenia 

zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Ciepłowniach Miejskich  

Spółka  z o.o. w Węgorzewie” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) o udzielenie zamówienia 

sektorowego w trybie zapytanie o cenę ogłoszonego na stronie internetowej i tablicy 

ogłoszeń Zamawiającego zgłaszamy przystąpienie do postępowania na wyłonienie 

Wykonawcy zadania: 

 

„Montaż wymiennika ciepła w celu oddzielenia obiegu kotłów  

od obiegu sieciowego w budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4  

w Węgorzewie” 

 

Oferowana cena ryczałtowa całości zadania wynosi: 

Netto (bez podatku VAT): ............................................... zł 

Podatek VAT:   …........................................... zł 

Brutto (z podatkiem VAT):  ……………………………... zł 

Brutto Słownie  ....................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………….) 

 

 

____________________________ 

pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy 

 



 

1. Cena ta obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją 

przetargową. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wycenę wszystkich robót określonych  

w Rozdziale IV SIWZ, oraz dokumentacji przetargowej jak również wszystkie inne 

koszty, które są związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1. zostało określone na podstawie SIWZ. 

4. Deklarujemy wykonanie robót w terminie określonym w SIWZ: - od dnia podpisania 

umowy do dnia ………………………….. 

5. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do: 

a) dostarczenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego harmonogramu 

rzeczowo - finansowego oraz kosztorysu na podstawie którego dokonaliśmy wyceny 

oferty. Kosztorys ten będzie sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej lub 

szczegółowej i będzie zawierać: 

• składniki cenotwórcze na podstawie, których dokonano wyceny oferty (R-g, Kp, 

Kz, Z) takie same jak na niniejszym formularzu ofertowym, 

• tabele elementów scalonych, 

• zestawienie materiałów z podaniem cen jednostkowych, 

• zestawienie sprzętu z podaniem cen jednostkowych. 

b) wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami SIWZ 

w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 

c) dostarczenia wymaganych dokumentów określonych w rozdziale XIV SIWZ  

w terminie 5 dni przed podpisaniem umowy,  

d) podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

e) kontynuacji ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji 

prac. Każdorazowe odnowienie polisy zobowiązujemy się przekazywać w terminie 

do 30 dni przed upływem ważności polisy poprzedzającej. 

6. Potwierdzamy przyjęcie warunków umownych zawartych w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, w szczególności warunków płatności, tj.: 

• termin płatności:  do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury: 

• faktury częściowe, wystawione za zakończone i odebrane protokołem elementy robót  

ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

• faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót. 

 

 

____________________________ 

(pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy) 

 

7. Udzielamy ………..…….. gwarancji na wykonane roboty, licząc od daty odbioru 

końcowego. 

8. Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:  

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

2. …………………………………………………………………………………………………… 



 

9. Uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert. 

10. Przystępując do zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę składamy 

oświadczenia, że: 

a) zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi w tym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową, projektem umowy  

i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz że dokonaliśmy wizji lokalnej na placu budowy; 

b) jesteśmy (nie jesteśmy) płatnikami podatku VAT od towarów i usług, nasz numer 

NIP ………………………………………. 

c) jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów 

Gospodarczych nasz numer identyfikacyjny REGON ………………………….. 

11. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe  

w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralna część SIWZ, wyszczególnione 

we wszystkich przesłanych przez Zamawiającego pismach oraz opublikowanych na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

12. Oświadczamy, że w przypadku unieważnienie postępowania lub nie dokonania wyboru 

oferty przez Zamawiającego nie będziemy wnosić jakichkolwiek roszczeń 

odszkodowawczych lub do roszczeń o zawarcie umowy, w stosunku do 

Zamawiającego.  

13. Dołączamy do niniejszej oferty dokumenty i oświadczenia wymienione w Zał.1 do 

SIWZ. 

14. Oferta złożona na ..................... kolejno ponumerowanych zapisanych stronach od strony 

numer ……..... do strony numer ............. (łącznie z załącznikami) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,       dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                      (miejscowość)  

____________________________ 

pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1.2 

Wzór nr 1.2. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE 

UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE SEKTOROWE 

 

Nazwa Wykonawcy (Konsorcjum) ………………………………………………………….………. 

Adres (siedziba lidera)………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ……………………….……… Numer fax …………..…………………………….. 

 

I.   Oświadczam, że: 

 

1.Wykonawca (nazwa firmy): …………………………………………..……………………………. 

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

 

Spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa dziale VI SIWZ dotyczące.: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia* lub polega na osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków;*1 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  

(* niepotrzebne skreślić) 

(*1 w przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 

tymi osobami, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

udostępnienia niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia.) 

 

2.Wykonawca (nazwa firmy): …………………………………………..……………………………. 

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

Spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa dziale VI SIWZ dotyczące.: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia* lub polega na osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków;*1 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  

(* niepotrzebne skreślić ) 

(*1 w przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 

tymi osobami, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

udostępnienia niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia.) 



 

 

3.Wykonawca (nazwa firmy): …………………………………………..……………………………. 

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

Spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa dziale VI SIWZ dotyczące.: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia* lub polega na osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia  innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków;*1 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  

(* niepotrzebne skreślić ) 

(*1 w przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 

tymi osobami, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

udostępnienia niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia.) 

 

____________________________ 

pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy 

 

II.  Oświadczam, że: brak jest podstaw do wykluczenia: 

1.Wykonawca (nazwa firmy): ………………………………………………………………………. 

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

oraz 

2.Wykonawca (nazwa firmy): ………………………………………………………………………. 

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

oraz 

3.Wykonawca (nazwa firmy): ………………………………………………………………………. 

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

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w SIWZ 

UWAGA 

* w przypadku konsorcjum 

1) W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie może być złożone na 

jednym wzorze i podpisane przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania 

konsorcjum, lub przez wszystkich wykonawców (zgodnie  

z zasadami reprezentacji). Możliwe jest również złożenie odrębnego oświadczenia przez 

każdego z wykonawców występujących wspólnie. 

 

Prawidłowość powyższych danych potwierdzamy własnoręcznymi podpisami świadomi 

odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego. 

 

........................., dnia ...........................    ____________________________ 



Miejscowość                      pieczęć i podpis upoważnionych 

                                                                                                 przedstawicieli Wykonawcy 

Załącznik Nr 1.3                        

Wzór nr 1.3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O INFORMACJACH 

STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

Nazwa Wykonawcy (Konsorcjum) ………………….………………………………………………. 

Adres (siedziba lidera)………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ………………………………… Numer fax …………..….……………………….. 

 

Oświadczam, że niżej wymienione informacje i dane z niniejszej oferty stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą 

być ujawnione uczestnikom postępowania.  

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

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

2. ………………………………………………………………………………….………………

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

3. ………………………………………………………………………………….………………

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

4. ………………………………………………………………………………….………………

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

5. ………………………………………………………………………………….………………

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

6. ………………………………………………………………………………….………………

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

7. ………………………………………………………………………………….………………

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

8. ………………………………………………………………………………….………………

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

9. ………………………………………………………………………………….………………

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

10. ………………………………………………………………………………….………………

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

11. ………………………………………………………………………………….………………

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

12. ………………………………………………………………………………….………………

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

13. ………………………………………………………………………………….………………

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

 

____________________________ 

(pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy 


