
         Załącznik nr 2 do SIWZ 

…………………………………, dnia …………………….…. 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa firmy ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

siedziba firmy ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nr telefonu oraz nr fax: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

nr NIP: ……………………………………………….; nr REGON: ……………………………………………………………………………… 
(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez 
podmioty występujące wspólnie, podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia i załączyć do oferty pełnomocnictwo 
zgodne z art. 23 ust. 2 Pzp). 

Dane dotyczące Pełnomocnika (o ile dotyczy):  

Nazwa firmy/imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu oraz nr fax: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa (firma) lub imię i nazwisko, dokładny adres Pełnomocnika). 

 

F O R M U L A R Z   O F E R T A 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na "Remont i przebudowa Kina Zbyszek.                                                                                                           
Etap II - remont kapitalny uszkodzonej konstrukcji nośnej części dachu o powierzchni 267 m2”, 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia na następujących zasadach: 

1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczona zgodnie z zasadami, o których mowa  
w punkcie nr 11 SIWZ wynosi: 

Brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: …………………………………………………………….zł                      
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

w tym podatek VAT 23% w wysokości: …………………………………………………………………….. zł                                
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

cena netto w wysokości: ………………………………………………………………………………………………. zł                           
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 



3. Oferujemy ………… - miesięczny okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. (Uwaga: 
minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy). 

4. Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy: 

a) nazwa (firma) podmiotu: …………………………………………………………………………………………………………..……. 
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie opisanym  
w pkt. 5.2. SIWZ, 

b) nazwa (firma) podmiotu: …………………………………………………………………………………………………………..……. 
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie opisanym  
w pkt. 5.2. SIWZ, 

c) nazwa (firma) podmiotu: …………………………………………………………………………………………………………..……. 
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie opisanym  
w pkt. 5.2. SIWZ, 

W załączeniu składamy dokumenty, o których mowa w pkt. 6.6. SIWZ. 

* Nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, a więc osobiście je spełniamy. 

5. Oświadczamy, że jako wykonawca składający ofertę*/wspólnicy konsorcjum składający ofertę 
wspólną/podmioty, na których zasoby się powołujemy*, nie podlegamy wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp punkty 12-22 oraz w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w 
ogłoszeniu o przetargu oraz w punkcie 5a SIWZ. Oświadczamy, że złożymy na każde wezwanie 
Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak 
podstaw do wykluczenia dotyczące odpowiednio: nas, czyli wykonawcy*/wszystkich wspólników 
konsorcjum*/ podmiotów, na których zasoby się powołujemy* zgodnie z wymaganiami określonymi w 
punkcie 6.7.1 SIWZ. 

6. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 
22 ust. 1 Pzp, przez Zamawiającego w ogłoszeniu i w punktach 5.2, 5.3 i 5.4 SIWZ. W załączeniu 
przekazujemy stosowne oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczamy, 
że złożymy, na każde wezwanie zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym: 1) „Wykaz 
zrealizowanych robót spełniających wymagania, o których mowa w punkcie 5.2. SIWZ” – zgodny ze 
wzorem stanowiącym załącznik  nr 6 do SIWZ; 2) „Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje* lub 
będzie dysponował*, spełniających wymagania określone w pkt. 5.3. SIWZ – zgodny ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ; 3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy, w wysokościach określonych w pkt. 5.4. SIWZ. 

7. Oświadczamy, że funkcję kierownika robót będzie pełnił/a ………………………………………………………….. 
Osoba ta posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń nr ……… wydane dnia ……… przez ……. oraz pełniła ona funkcję kierownika 
budowy lub kierownika robót na ……. (ilość) budowach, przebudowach lub remontach dachów na 
budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej o wartości robót nie 
mniejszej niż 100 000 zł w odniesieniu do każdej roboty, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 

 



8. Oświadczamy, że: 

- jako wykonawca składający ofertę posiadamy środki finansowe*/zdolność kredytową* o łącznej 
kwocie ………………………………. zł, a więc wyższej*/równej* od wskazanej w punkcie 5.4. SIWZ*; 

- środki finansowe*/zdolność kredytową* o łącznej kwocie ……………….zł, a więc wyższej*/równej* od 
wskazanej w punkcie 5.4. SIWZ, posiada wspólnik naszego „konsorcjum”, tj. ……………………. (nazwa)*; 

- warunek, o którym mowa w punkcie 5.4 SIWZ spełnia za nas „inny podmiot”, tj. ………….(nazwa). 
Posiada on środki finansowe*/zdolność kredytową* o łącznej kwocie ……………….zł, a więc 
wyższej*/równej* od wskazanej w punkcie 5.4. SIWZ. 

Powyższe potwierdzimy na każde wezwanie zamawiającego, wyciągiem z konta bankowego lub 
informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. 

9. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem umowy 
złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze 
umowy, w formie ………………………… 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia, w tym: 

a) zapoznaliśmy się i szczegółowo przeanalizowaliśmy dokumentację projektową, 

b) zapoznaliśmy się z miejscem robót, w tym przeprowadziliśmy szczegółową jego wizję w dniu …. 

11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

12. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia 
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
Oświadczamy, że zdajemy sobie sprawę, że obowiązującym wynagrodzeniem  jest wynagrodzenie 
ryczałtowe w rozumieniu art. 623 kc, i że może się ono zmienić tylko w okolicznościach 
przedstawionych w § 2 ust. 3 i 4 wzoru umowy. 

13. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: 

* zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

a) wykonanie części dotyczącej: ……………………………………. firmie ……………………… z siedzibą …………………. 
Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi; ……… zł lub stanowi ……………% 
wartości zamówienia, 

b) a) wykonanie części dotyczącej: ……………………………………. firmie ……………………… z siedzibą 
…………………. Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi; ……… zł lub 
stanowi ……………% wartości zamówienia. 

* nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia. 



14. Oświadczamy, że  zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy, w terminie 3 dni 
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 
5, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
przedstawimy dowody, że powiązania z innym  wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

15. Oświadczamy, że w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy (w przypadku uznania naszej 
oferty za najkorzystniejszą) przedłożymy zamawiającemu dokument potwierdzający ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia: 

a) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 250 000 zł oraz 
b) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na kwotę w wysokości co najmniej 25 000 zł. 

16. Oświadczamy, że w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy (w przypadku uznania naszej 
oferty za najkorzystniejszą) sporządzimy i złożymy Zamawiającemu uzgodniony z nim Harmonogram 
rzeczowo-terminowo-finansowy, uwzględniający wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem 
zamówienia. 

17. Oświadczamy, że w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy (w przypadku uznania naszej 
oferty za najkorzystniejszą) sporządzimy i złożymy Zamawiającemu „kosztorys ofertowy” opracowany 
metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w tym kosztorysie ceny składników cenotwórczych (R, Ko, 
Z, M, S) oraz cena całkowita będzie równa cenie ofertowej. Kosztorys ten będą podstawą do rozliczenia: 
„dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia 
podstawowego”, w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 
1 pkt 2 Pzp. 

*Niepotrzebne skreślić 

 

       ……………………………………………………………………… 
Czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby (osób)                                                                                                                             

upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 


