
ROZDZIAŁ II - OFERTA PRZETARGOWA

FORMULARZ NR 1

...........................dnia …………………………….

.........................................................
(nazwa wykonawcy – pieczęć)

Gmina Sawin
ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin

 
OFERTA 

o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr RBI.341/8/2007
na realizację zadania pod nazwą:

„Przebudowa budynku Urzędu Gminy celem przystosowania do uruchomienia Gminnego Centrum 
Informacji Turystycznej oraz Centrum Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 

miejscowości Sawin, ul. Chutecka 12”

1. My  niżej  podpisani  zobowiązujemy  się  zrealizować  (zamówienie  publiczne)  umowę,  zgodnie  z 
warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową:

a) …......................................................……PLN netto (bez VATu)

Słownie: .......................................................................................................................

b)...............................................................PLN  brutto (z VATem), 

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

2. Zamówienie wykonamy w terminie:
● I etap do dnia……………................…………(najpóźniej do dnia 15.10.2007r)
● II etap do dnia ..................................... (najpóźniej do dnia 15.10.2008r)
● III etap do dnia .................................... (najpóźniej do dnia 15.10.2009r)

3. Na  powyższe  roboty  budowlano-instalacyjne  udzielamy  gwarancji  jakości  na  okres  ..............… 
(minimum 3 lata od daty odbioru ostatniego etapu robót)

4. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  warunkach 
zamówienia (30 dni).

5. Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do podpisania umowy w wyznaczonym terminie 
i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6. Deklarujemy  termin  płatności  faktur  .......dni  (nie  mniej  niż  30  dni  od  dnia  złożenia  faktury  u 
Zamawiającego).

7. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  do  której  nie 
wnosimy zastrzeżeń i w pełni ją akceptujemy.

8. Oświadczamy, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na w/w warunkach, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy 
nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami zostanie zatrzymane 
przez  Zamawiającego.

9. Wadium  w  kwocie  10  000,00 PLN  zostało  wniesione  w  dniu  ....................................  w 
formie...................................................................... 

10. Deklarujemy  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  formie: 
.................................................w terminie najpóźniej w dniu podpisania umowy.

11. Wykonanie części zamówienia tj. ....................................................................................................... 
zamierzamy powierzyć podwykonawcom ............................................................................................ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................



12. Informacje zawarte w ofercie na stronach nr ...................................................................  stanowią 
tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą 
być udostępnione osobom spoza komisji przetargowej.

13. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*/jako partner konsorcjum zarządzanego 
przez (nazwa lidera)……..…................................................................…….*

14. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

15. Oświadczamy,  że  dokonaliśmy  wizji  lokalnej  w  terenie  objętym  projektem  i  uzyskaliśmy  wszelkie 
niezbędne informacje do przygotowania  oferty.

16. Nazwisko i imię osoby uprawnionej do kontaktu w sprawie oferty ……………………………………………………
…………………….. telefon ...............................................

17. Niniejsza oferta zawiera ...................kolejno ponumerowanych stron.

18. Integralnymi częściami niniejszej oferty są: (numerowany wykaz załączników wraz z tytułami (zgodnie z 
punktem 11.2. SIWZ))

Numer 
załącznika

Nazwa załącznika Numer strony

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

*- niepotrzebne skreślić

Podpisano: ......................................................................................................................

                   Pieczęć i podpis Wykonawcy (upoważnieni przedstawiciele lub pełnomocnicy) 



Formularz nr 2

...........................dnia.................................
...................................................................
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr RBI.341/8/2007
na realizację zadania pod nazwą:

„Przebudowa budynku Urzędu Gminy celem przystosowania do uruchomienia Gminnego Centrum 
Informacji Turystycznej oraz Centrum Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 

miejscowości Sawin, ul. Chutecka 12”

oświadczamy, że

1. posiadamy uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności stanowiącej przedmiot 
zamówienia,

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem  technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie  z  art.24 
ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

   Podpisano:......................................................................................................................  

                   Pieczęć i podpis Wykonawcy (upoważnieni przedstawiciele lub pełnomocnicy) 



FORMULARZ NR 3

 PERSONEL KIEROWNICZY (kierownicy robót)
 PRZEWIDZIANY DO ZATRUDNIENIA PRZY REALIZACJI KONTRAKTU

w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr RBI.341/8/2007
na realizację zadania pod nazwą:

„Przebudowa budynku Urzędu Gminy celem przystosowania do uruchomienia Gminnego Centrum 
Informacji Turystycznej oraz Centrum Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 

miejscowości Sawin, ul. Chutecka 12”

Nazwisko i imię,
 adres 
zamieszkania

Proponowane 
stanowisko w 
ramach umowy

Ogólne
doświadczenie
w latach
posiadane/wymagan
e

Posiadane uprawnienia 
Numer i rodzaj

Kierownik robót
...........................
...........................

........../......3.....

Kierownik robót 
.............................
............................

........../......3.....

Kierownik robót 
i............................
............................

........../......3.....

Kierownik robót 
.............................
.............................

........../......3.....

Kierownik robót
…..........................
......……...............…

........../......3.....

Proszę załączyć do oferty:
− odpowiednie uprawnienia w/w osób,
− zaświadczenie o przynależności do Izby,

Podpisano:......................................................................................................................

                   Pieczęć i podpis Wykonawcy (upoważnieni przedstawiciele lub pełnomocnicy) 



FORMULARZ NR 4

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr RBI.341/8/2007
na realizację zadania pod nazwą:

„Przebudowa budynku Urzędu Gminy celem przystosowania do uruchomienia Gminnego Centrum 
Informacji Turystycznej oraz Centrum Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 

miejscowości Sawin, ul. Chutecka 12”
wykonanie  w ostatnich pięciu  latach co  najmniej  2 inwestycje  odpowiadającej  swoim rodzajem i 
wartością przedmiotowi zamówienia (minimum brutto 400 000 PLN),

Nazwa przedsięwzięcia
(rodzaj robót)

Całkowita 
wartość 
robót, za 
które 
wykonawca 
odpowiadał

Okres 
obowiązywani
a umowy

Zamawiający i 
miejsce

Generalny 
wykonawc
a (GW)
czy pod-
wykonawc
a (PW)

Zakończone
tak/jeszcze 
nie/nie

1 2 3 4 5 6

Prosimy  dołączyć  do oferty dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia od 
właściwych zamawiających na w/w inwestycje.

Podpisano:......................................................................................................................

                   Pieczęć i podpis Wykonawcy (upoważnieni przedstawiciele lub pełnomocnicy) 

                                          



Formularz nr 5
HARMONOGRAM ROBÓT

w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr RBI.341/8/2007
na realizację zadania pod nazwą:

„Przebudowa budynku Urzędu Gminy celem przystosowania do uruchomienia Gminnego Centrum Informacji Turystycznej oraz Centrum Doradztwa dla 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w miejscowości Sawin, ul. Chutecka 12”

lp

Element robót

I etap – wartość razem

Wartość robót (zł) Okres realizacji

netto brutto 2007r *)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1

2

3

4

5

II etap – wartość razem 2008r *)

1

2

3

4

5

III etap  – wartość razem 2009r *)

1

2

3

4

5

Ogółem wartość
*) wstawić znak x

Podpisano:......................................................................................................................

                   Pieczęć i podpis Wykonawcy (upoważnieni przedstawiciele lub pełnomocnicy) 
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