
                 Załącznik Nr 1 do SIWZ

                                          ..........................................
                                                                                                                                                                                               ( data)
              
                                                                                                                      ZAMAWIAJĄCY:
                                                                                                         Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
                                                                                                                             ul. Zakopiańska 7
                                                                                                                                   68-200 Żary

WYKONAWCA:

Nazwa firmy (Wykonawcy): ...............................................................................................................

Właściciel: ..........................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................

Powiat:  ……………………………………………………………. Województwo:...........................

NIP ……………………………………REGON: ……………………………………………………

Nr  tel. ………………/fax: …………………  e-mail:.........................................................................

upełnomocniony przedstawiciel:..........................................................................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn:

  Rozbiórka budynku kotłowni oraz  wolnostojącego  komina 

stalowego przy ul. G. Zapolskiej 9 a w Żarach

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ oraz przedmiarem robót
dla przedmiotu zamówienia za kwotę :

Wartość ryczałtowa brutto całości  zadania: ….................................................zł

słownie: …............................................................................................................................zł

2. Rozbiórkę  obiektu  budowlanego  objętego  niniejszym  postępowaniem  wykonamy  w  terminie

…......................tygodni od dnia podpisania umowy. 

Oświadczamy, że:
• Powyższa cena obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją 

 przetargową jak również wszystkie inne koszty, które są związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia.

• Termin wykonania zamówienia oferujemy zgodnie z  niniejszą ofertą i zapisami przedstawionymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia



• Oświadczamy,  że  zawarte  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  istotne  dla  stron
postanowienia umowy (projekt umowy) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w
przypadku wybrania  naszej  oferty,  do zawarcia  umowy na  wymienionych w nich  warunkach w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

• Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy
do  niej  zastrzeżeń,  oraz  że  zdobyliśmy  konieczne  informacje  potrzebne  do  właściwego
przygotowania oferty.

• Akceptujemy wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin związania ofertą.

• Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania 
wykonamy samodzielnie / z udziałem podwykonawców 
* właściwe  podkreślić

• Oświadczamy,  że  osoby,  które  wykonują  czynności  bezpośrednio  związane  z  wykonywaniem
rozbiórki czyli tzw. pracownicy fizyczni są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

• Wykonanie zamówienia (określić zakres) zamierzamy powierzyć podwykonawcom (nazwa):
…………………………………………………………………………………………..........….

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

• Wadium w wysokości .................................zł zostało wniesione w dniu............................................
w formie......................................

• wszelkie należności wynikające z zawartej umowy w na skutek wyboru najkorzystniejszej oferty 
oraz zwrot wadium należy wpłacać na adres.......................................................................................
Nr rachunku bankowego........................................................................................................................

• wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji przetargowej 
przez ZGM Sp. z o. o. w Żarach, ul. Zakopiańska 7 – na potrzeby przeprowadzenia postepowania 
przetargowego.

• na ……….. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
• Integralną część oferty stanowią  następujące dokumenty:
      .....................................................................................................................................................
      ......................................................................................................................................................

Ponadto informujemy, że jesteśmy:

- jesteśmy małym / średnim przedsiębiorcą  /  dużym przedsiębiorcą
* właściwe  podkreślić

Oświadczam/my, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz.  553  z  późn.  zm),  jestem  w  pełni  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych
oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia publicznego.

………………………………………... dnia …………………………… 

…………………………………………………………………….
Piecz  ątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y



Załącznik Nr 2 do SIWZ 

………………….., dnia …………………………..

O Ś W I A D C Z E N I E

składane na podstawie art.25 a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

     
 Rozbiórka budynku kotłowni oraz  wolnostojącego  komina stalowego 

przy ul. G. Zapolskiej 9 a w Żarach

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

  

a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 PZP

b) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 5 pkt 1  ustawy 

PZP .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………………………………….
Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym

upoważnieniu oraz podpis/y

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie 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, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

                                 (podpis)



OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, 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), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

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), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)

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), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)



Załącznik Nr 3 do SIWZ 

O Ś W I A D C Z E N I E

Składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 Rozbiórka budynku kotłowni oraz  wolnostojącego  komina stalowego

 przy ul. G. Zapolskiej 9 a w Żarach

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  zamawiającego  w  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

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

zamawiającego  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  polegam  na  zasobach  następującego/ych

podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

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

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

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

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

             …………………………………………

                     (podpis)



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), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)

…………………………………………………………………….
Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we
właściwym upoważnieniu oraz podpis/y



Załącznik Nr 4  do SIWZ

OŚWIADCZENIE

UWAGA! składane w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust.5.ustawy
Pzp na stronie internetowej zamawiającego

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

           
  Rozbiórka budynku kotłowni oraz  wolnostojącego  komina stalowego przy

 ul. G. Zapolskiej 9 a w Żarach

              

 oświadczamy, że

c) nie należymy do tej samej grupy kapitałowej,  *

d) należymy do do tej samej grupy kapitałowej,*. 

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do
grupy kapitałowej.

………………………………………... dnia …………………………… 

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………….
Piecz  ątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y



    Załącznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

Rozbiórka budynku kotłowni oraz  wolnostojącego  komina  stalowego 
przy ul. G. Zapolskiej 9 a w Żarach

            
Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał w sposób należyty zgodnie z
przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo  ukończył  jedno  zadanie odpowiadające
swym  rodzajem  robotom  stanowiącym  przedmiot  zamówienia  tj. rozbiórka
wolnostojącego komina stalowego o wysokości  co najmniej 20 m wysokości o wartości
zadania co najmniej  60 000,00 tys zł brutto -  wraz z podaniem informacji dotyczącej
rodzaju tej roboty, wartości, daty, miejsca i podmiotów, na rzecz których robota ta została
wykonana,  z  załączeniem dowodów określających czy była ona wykonana należycie,  w
szczególności  informacji  o  tym  czy  była  ona  wykonana  zgodnie  z  przepisami  prawa
budowlanego  i  prawidłowo  ukończona.  Przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są
referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  robota
budowlana  była  wykonywana,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym
charakterze  Wykonawca  nie  jest  w stanie  uzyskać  tych  dokumentów -  inne  dokumenty
(wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ).

Lp.

Nazwa i adres
Zamawiającego -miejsce

wykonania robót
budowlanych

Rodzaj zamówienia wraz z zakresem
rzeczowym

Wartość roboty (brutto)
   

Data
wykonania

Oświadczamy, że:

1. wykonaliśmy samodzielnie  roboty wymienione w poz. …………… wykazu,
2.  nie  wykonaliśmy  robót  wymienionych  w  poz.  ……………  wykazu,  lecz  będziemy  polegać  na  wiedzy  i

doświadczeniu  podmiotów,  które  wykonały  w/w  robot,  na  potwierdzenie  czego  załączamy
……………………………… (np. pisemne zobowiązanie tych podmiotu/ów do oddania nam do dyspozycji zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dn. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy

lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y


