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Formularz Oferty – Załącznik nr 3 do SIWZ  

 

 

 

 

 

 

 

Do: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

ul. Dominikańska 25 

02-738 Warszawa 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: 
„Wykonanie dokumentacji projektowej - modernizacja „Dworku Milusin” w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” 
realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „BUDOWA 
KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w SULEJÓWKU” przyjętego w uchwale 
nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późniejszymi zmianami 
wprowadzonymi uchwałą nr 175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r., uchwałą 
nr 77/2016 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. i uchwałą nr 106/2018 Rady Ministrów 
z dnia 26 lipca 2018 r. oraz w związku z Decyzją nr DF-I.311.83.2018 z dnia 06.07.2018 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielenia dotacji celowej” – nr ref. 
ZP/MJP/DI/4/2018 

 

my niżej podpisani: 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz: 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

 (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie) 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Oferujemy: 

 
 
 
 

pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
 
 
 
 

pieczęć adresowa Wykonawcy 
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2.1. wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto __________ zł (słownie złotych: 
________________________), powiększoną o podatek VAT w wys.___ %, tj. za cenę 
brutto ___________ zł (słownie złotych: ____________________________ ). 

2.2. ____** letni okres gwarancji jakości dla całego zakresu przedmiotu zamówienia. 

   ** UWAGA! Okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata 

3. Oświadczamy, że: 

4.1. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wraz 
z załącznikami oraz zmianami*** i/lub wyjaśnieniami do Specyfikacji*** i uznajemy 
się za związanych określonymi w tych dokumentach postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

4.2. Zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie 
informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty. 

4.3. W pełni i bez zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia, 
w tym określone przez Zamawiającego warunki płatności.  

4.4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, to jest przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

4.5. Wnieśliśmy wadium w wysokości _________ zł, w formie 
______________________. Jednocześnie wskazujemy adres/ numer rachunku*** 
na który należy zwrócić wadium: ____________________________ 

5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami/ przy udziale podwykonawców 
w następującym zakresie ***: 

a) ______________________________________________________________________ 

(zakres powierzonych robót, nazwa i adres podwykonawcy) 

b) ______________________________________________________________________ 

(zakres powierzonych robót, nazwa i adres podwykonawcy) 

*** UWAGA! niepotrzebne skreślić  

6. Oświadczamy, że, informacje składające się na ofertę zawarte na stronach od ____ do 
____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane. 

7. Informujemy o dostępności wymaganych w Specyfikacji oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp: 

Nazwa oświadczenia lub 
dokumentu 

Adres strony internetowej na której dokument lub 
oświadczenie jest dostępne w formie 

elektronicznej, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne lub numer i nazwa 

postępowania o udzielenie zamówienia 
u Zamawiającego, w którym Wykonawca złożył 

oświadczenia lub dokumenty 

  

  

8. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej 
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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9. Oświadczamy, że Wykonawca jest/ nie jest**** mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub 
średnim przedsiębiorstwem. 

 **** UWAGA! niepotrzebne skreślić  

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do 
następujące osoby/ na poniższy adres: 

Pan/i: _____________________  

________________________________________________________________________  

faks: __________________ , e-mail: ____________________________  

11. Ofertę wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach. 

10. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 

1) ___________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________ 

5) ___________________________________________________________________ 

6) ___________________________________________________________________ 

 

__________________, dnia __.__.2018 r. 

                     _______________________________ 

                             (podpis Wykonawcy/ 
Pełnomocnika) 
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Oświadczenie - wzór – Załącznik nr 4 do SIWZ  

 
 
 
 
 
 

 

Oświadczenie 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – „ustawa Pzp”) 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
wykonanie zamówienia pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej - modernizacja „Dworku 
Milusin” w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku” realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego 
(WPR) pn. „BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w SULEJÓWKU” 
przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późniejszymi 
zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 
r., uchwałą nr 77/2016 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. i uchwałą nr 106/2018 
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r. oraz w związku z Decyzją nr DF-I.311.83.2018 z dnia 
06.07.2018 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielenia dotacji celowej” 
-ZP/MJP/DI/4/2018, prowadzonym przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, 
oświadczam/y*, co następuje: 

I. Podstawy wykluczenia 

I.I. oświadczenia dotyczące Wykonawcy*: 

1. Oświadczam/y*, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam/y*, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam/y*, że w stosunku do Wykonawcy zachodzą 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/y*, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca podjął następujące środki naprawcze, które 
pozwalają na udział w postępowaniu:  

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

I.II. oświadczenia dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca*: 

1. Oświadczam/y*, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych 
zasoby Wykonawca powołuje się w niniejszym postępowaniu, tj.:  
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
 
 
 
 

pieczęć adresowa Wykonawcy 
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[podać pełną nazwę/firmę, adres oraz odpowiednio: NIP/PESEL, KRS/CEiDG] 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Oświadczam/y*, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych 
zasoby Wykonawca powołuje się w niniejszym postępowaniu, tj.:  
………………………………...…………………………………………………………………
……………………….………………………………..………………………………………… 

[podać pełną nazwę/firmę, adres oraz odpowiednio: NIP/PESEL, KRS/CEiDG] 

zachodzą 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/y*, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp zostały podjęte następujące środki naprawcze:  
………………...…………………………………………………………………………………
………………………...…………………………………………………………………………
……………… 

II. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Oświadczam/y*, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. 

2. Oświadczam/y*, że Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz 
w SIWZ  - polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów*:  
………..………...……………………………………………………………………………………
……………………....................…………………………………………………………………… 

w następującym zakresie:  

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

*** 
Oświadczam/y*, 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. 

 

 

__________________, dnia __.__.2018 r. 

                     _______________________________ 

                             (podpis Wykonawcy/ 
Pełnomocnika) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wzór - załącznik nr 5 do SIWZ  

 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
zamówienia pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej - modernizacja „Dworku Milusin” w 
ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku” realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. 
„BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w SULEJÓWKU” przyjętego 
w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późniejszymi zmianami 
wprowadzonymi uchwałą nr 175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r., uchwałą 
nr 77/2016 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. i uchwałą nr 106/2018 Rady Ministrów 
z dnia 26 lipca 2018 r. oraz w związku z Decyzją nr DF-I.311.83.2018 z dnia 06.07.2018 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielenia dotacji celowej”- nr ref.  
ZP/MJP/DI/4/2018oświadczamy, że: 

1) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp*; 

2) należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) z 
następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia:* 

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba 
   

   

Wraz z niniejszym oświadczeniem przedstawiamy następujące dowody potwierdzające, 
że powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu: 

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

 

__________________, dnia __.__.2018 r. 

                     _______________________________ 

                             (podpis Wykonawcy/ 
Pełnomocnika) 

* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 

pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
 
 
 
 

pieczęć adresowa Wykonawcy 
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Wykaz usług - wzór – Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
 
 
 
 

Wykaz usług 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej - 
modernizacja „Dworku Milusin” w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” 
realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w 
SULEJÓWKU” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą 
nr 175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r., uchwałą nr 77/2016 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. i uchwałą nr 
106/2018 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2018 r. oraz w związku z Decyzją nr DF-I.311.83.2018 z dnia 06.07.2018 Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielenia dotacji celowej”  – nr ref. ZP/MJP/DI/4/2018 przedstawiamy poniżej wykaz usług w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: 

Lp. 
Przedmiot wykonanych 
usług (zakres) i ich 
wartość 

Podmiot na 
rzecz, którego 

wykonano 
usługę (nazwa i 

adres) 

Miejsce 
wykonywani

a robót  

Daty wykonania 

Dowód 

Informacje uzupełniające  
(Zasoby innego podmiotu, 
nazwa innego podmiotu, 

inne) 

od  
dd-mm-

rrrr 

do  
dd-mm-

rrrr 

        

        

        

__________________, dnia __.__.2018 r. 
                     _______________________________ 

                             (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 

 
 
 
 

pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
 
 
 
 

pieczęć adresowa Wykonawcy 
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Wykaz osób -wzór – Załącznik nr 7 do SIWZ  
  

 
 
 
 
 
 

Wykaz osób 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie 
zamówienia pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej - modernizacja „Dworku Milusin” w 
ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku” realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. 
„BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w SULEJÓWKU” przyjętego 
w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późniejszymi zmianami 
wprowadzonymi uchwałą nr 175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r., uchwałą 
nr 77/2016 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2016 r. i uchwałą nr 106/2018 Rady Ministrów 
z dnia 26 lipca 2018 r. oraz w związku z Decyzją nr DF-I.311.83.2018 z dnia 06.07.2018 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielenia dotacji celowej” – nr ref. 
ZP/MJP/DI/4/2018, przedstawiamy poniżej wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji 
zamówienia: 

 
Lp. Imię i nazwisko 

 

Kwalifikacje zawodowe, 
uprawnienia i 

doświadczenie niezbędne 
do wykonania zamówienia 

Zakres 
powierzonych 

czynności 

Podstawa do 
dysponowania 

osobą 

     

     

     

 

 

__________________, dnia __.__.2018 r. 

                     _______________________________ 

                             (podpis Wykonawcy/ 
Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

pieczęć adresowa Wykonawcy 

 
 
 
 
 

pieczęć adresowa Wykonawcy 


