
 
 
 

Załącznik nr 1 do siwz 
 

 
O F E R T A 

na 
Rozbudowę, przebudowę i adaptację  budynku A Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Nowym Żmigrodzie – ETAP I  

 

Ja / My niżej podpisani 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

działając  w  imieniu  Wykonawcy* : 

 

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

(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 
 

*w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

 
 

1. Oświadczam/y, że oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami za cenę ryczałtową brutto 

(łącznie z podatkiem VAT)   ………………..…………………………………. zł 

(słownie złotych: ....................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………) 

 

2. Jednocześnie oświadczam/y że: 

a) spełniam/y warunki udziału w powyższym postępowaniu, 

b) uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu  składania ofert, 

c) zapoznałem/liśmy się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuję/emy je 

bez zastrzeżeń, 

d) wzór umowy (Załącznik nr 7 do siwz) został przeze mnie/przez nas zaakceptowany i 

zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

3. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

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

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

tel.: ……………….………...…….…..…............….….…………......………….…..….  fax***: ……………………………………………………………………………….. 
*** prosimy o podanie nr fax-u, ponieważ zgodnie z zapisami siwz, przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z  

Wykonawcami oprócz pisemnej jest droga faksowa 
 

 

4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk). 

 



5. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera .............. kolejno ponumerowanych stron. 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy **** 

 

 

 
****zgodnie z zapisami siwz, podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko 

podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem 

(np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 2 do siwz 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

 
 

           Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Rozbudowę, przebudowę i adaptację budynku A Samodzielnego Publicznego 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie – ETAP I  

 
 

Ja / My niżej podpisani 

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

(imię i nazwisko) 

działając  w  imieniu  Wykonawcy* : 

 

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

(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 
 

*w przypadku składania oferty wspólnej - należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

 
 

oświadczam/y, że: 
 

spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1– 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, dotyczące: 

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

nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

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

Miejscowość, data podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy* * 

 

 
**zgodnie z zapisami siwz, podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, 

a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie 

odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego 
 

 

 
 
 
 



Załącznik nr 3 do siwz 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:   
 Rozbudowę, przebudowę i adaptację budynku A Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Nowym Żmigrodzie – ETAP I  

 

Ja / My niżej podpisani 

 

 ..................................................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

działając  w  imieniu  Wykonawcy : 

 

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

(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 

 
 

oświadczam/y, że: 
 

brak jest podstaw do wykluczenia wyżej wymienionego Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

niniejszego zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień 

publicznych. 
 

 

 

 

 

                           

...................................................................................... .............................................................................................. 
Miejscowość, data 

 

 

 

 

podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy * 

 

 
*zgodnie z zapisami siwz, podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, 

a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie 

odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 4 do siwz 

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

           (nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

*W kolumnie 2 należy wymienić te roboty, które spełniają postawiony warunek dotyczący wiedzy i 

doświadczenia.  

W  przypadku realizacji zamówień obejmujących szerszy zakres robót, w wykazie w kolumnie 5 

należy podać tylko wartość wymaganego zakresu robót.     
** W przypadku,  gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, 

zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp zobowiązany jest udowodnić to Zamawiającemu. W tym celu należy  

załączyć do wykazu w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do 
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia.   

 Wymagana forma dokumentu - oryginał 
 

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

podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 

Lp. 

Nazwa i miejsce 

realizacji, 

rodzaj, zakres 

wykonanej roboty 

budowlanej* 

 

Nazwa i adres 

wykonawcy 

roboty   

w przypadku 

gdy 

Wykonawca 

polegać będzie 

na wiedzy i 

doświadczeniu 

innego 

podmiotu** 

 

Termin  

wykonywania 

data 

rozpoczęcia 

– data 

zakończenia 
(od 

dd/mm/rrrr   
 do 

dd/mm/rrrr) 

Wartość roboty 

brutto [PLN] * 

Nazwa i adres

Zamawiające

go 

1 2 3 4 5 6 

      

     

 

 

     

 

 

 



Załącznik nr 5 do siwz 
    

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

           (nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 
 

 

WYKAZ  OSÓB 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 

Lp 

Informacja o podstawie do dysponowania daną osobą 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Kwalifikacje 

zawodowe 

(uprawnienia 

budowlane 

specjalność, 
nr….) 

Imię i nazwisko osoby, 

którą Wykonawca 
dysponuje 

(dysponowanie 
bezpośrednie) * 

Imię i nazwisko osoby, 

którą Wykonawca 
będzie dysponował 

(dysponowanie pośrednie) ** 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

  

     

     

*  dysponowanie bezpośrednie – oznacza sytuację, gdy tytułem prawnym do powołania się przez 

Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek 
prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a osobą (osobami), na 

dysponowanie której (których) Wykonawca się powołuje. Przykładowo może to być: umowa o 

pracę, umowa o świadczenie usług, umowa przedwstępna, czy też z samozatrudnienie się osoby 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą itd. 

** dysponowanie pośrednie – oznacza sytuację, gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie 

zamówienia powołuje się na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do innych 
podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami podmiotu 
trzeciego niezbędnymi do realizacji zamówienia (zasobami osobowymi podmiotu 

trzeciego), w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób zdolnych do wykonania 

zamówienia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.      
 Wymagana forma dokumentu – oryginał 
 

 
OŚWIADCZENIE  

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia 

 
Oświadczam/y, że osoba/y, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
tj. osoby wskazane w powyższym wykazie, posiadają uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalnościach: 
           - konstrukcyjno – budowlanej, 



           - instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,    
             gazowych,  wodociągowych i kanalizacyjnych, 
           - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
             i  elektroenergetycznych. 

 

 

 

.............................................................................................. 
podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 

 


