
Załącznik nr 2 do SIWZ 
……….........................................................................

(pieczęć  Wykonawcy lub pełnomocnika konsorcjum)                                                                        

OFERTA PRZETARGOWA

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego

związane z  remontem dachu nad budynkiem warsztatów szkolnych Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, ul. Staszica 5

Zamawiający – Powiat Konecki
Realizator zamówienia: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich 

Znak sprawy: ……………………………………

Oferta złożona przez:

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………….
(wymienić wszystkim wykonawców  - z  adresami -  ubiegających się o zamówienie w przypadku, gdy składającym ofertę jest 
konsorcjum)

Pełna nazwa Wykonawcy lub pełnomocnika:

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

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

Dokładny adres .........................................................................................................................
 
                           ........................................................................................................................

telefon ............................................................. faks ..................................................................

e-mail .........................................................................................................................................

NIP ...................................................................REGON ............................................................

Nazwa banku .............................................................................................................................

Numer rachunku ........................................................................................................................

Nazwisko osoby do kontaktu .....................................................................................................



1. Oferujemy wykonanie  przedmiotu zamówienia oferty za całkowitą cenę ryczałtową 
brutto wynoszącą:

........................................ (słownie złotych: ......................................................................), 

w tym ..............% podatku VAT w wysokości ............................... (słownie złotych: 

...........................................................................................................................................)

2. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  dokumentacją  projektową,  obiektem 
budowlanym,  którego  przebudowa  dotyczy  i  jego  sąsiedztwem,  uwarunkowaniami 
faktycznymi  dotyczącymi  prowadzenia  robót  i  nie  wnosimy  żadnych  zastrzeżeń,  
a  przedmiot  umowy  wykonamy  w  całości,   zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  
z  zachowaniem  przepisów  prawa  budowlanego  oraz  wymaganych  norm 
technicznych.

3. W  przypadku  wybrania  naszej  oferty  zobowiązujemy  się  do  podpisania  umowy  
w  treści  zgodnej  ze  wzorem  stanowiącym  załącznik  nr  3  do  SIWZ,  w  miejscu  
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Do  niniejszego  „Formularza  ofertowego”  dołączamy  następujące  oświadczenia  
i dokumenty:
a) …………………………………………………………………………………………..…
b) ………………………………………………………………………….…………….……
c) ……………………………………………………………………………..……………....
d) ……………………………………………………………………………………………...

      
     d)   inne, wynikające z SIWZ

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

           ……………………………………………………….
                                                (należy wymienić jakie)
     e) parafowany wzór umowy (brak parafki nie jest podstawą do odrzucenia oferty)

5. Podwykonawcom powierzę następujące części zamówienia:
1) ……………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………

.......................... dn. ..................... ........................................
                                                                                                                                                 pieczęć/ci imienna/e i podpis/y 
                                                                                                                                                osoby/osób  upoważnionej/ych 
                                                                                                                                                do  reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

..........................................................................
        Pieczęć, nazwa i dokładny adres 
Wykonawcy lub pełnomocnika konsorcjum                                                                         

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Przystępując  do  postępowania  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  na:  roboty  budowlane  związane  z  remontem  dachu  nad  
budynkiem  warsztatów  szkolnych  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  1  
w Końskich, ul. Staszica 5.

Ja:   ............................................................................................................................................
........  

(imię i nazwisko)

jako upoważniony przedstawiciel 

firmy..............................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
1) posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadamy  wiedzę  i  doświadczenie  /  będziemy  polegać  na  wiedzy  

i doświadczeniu innych podmiotów*)
2) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do  wykonania  zamówienia  /  będziemy  polegać  na  potencjale  technicznym 
oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów*)

3) spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej / będziemy 
polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów*)

*) niepotrzebne skreślić

.................................................................                        ....................................................................
   Miejscowość, data   podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do 

                           Wykonawcy reprezentowania 

 



Załącznik nr 2 do formularza ofertowego

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

LP. Nazwisko i imię

Kwalifikacje
zawodowe

(nr uprawnień
budowlanych
z podaniem

specjalności)

Doświadczenie
(staż pracy 
w zakresie 
kierowania
robotami 

budowlanymi)

Wykształcenie
Zakres wykonywanych 

czynności przy
wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia

Podstawa do
dysponowania tą osobą

................................................................. ....................................................................
Miejscowość, data podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 3 do formularza ofertowego

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

LP. 
Rodzaj robót 
budowlanych
(ich zakres)

Wartość robót
budowlanych

Miejsce wykonania Zamawiający
Czasokres 

realizacji (od – do, 
należy podać 
miesiąc i rok)



 
 Załącznik nr 4 do formularza ofertowego

..........................................................................
Pieczęć, nazwa i dokładny adres
Wykonawcy lub pełnomocnika konsorcjum

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego  na: roboty  budowlane  związane  z  remontem  dachu  nad  
budynkiem  warsztatów  szkolnych  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  Nr  1  
w Końskich, ul. Staszica 5.

Ja:

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

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

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

.......................................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)

Oświadczam  (-y),  że  brak  jest  podstaw  do  wykluczenia  nas  z  postępowania  
o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia,  bowiem  nie  zachodzą  wobec  nas 
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

................................................................. ....................................................................
                           Miejscowość, data podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do 

reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 5 do formularza ofertowego

..........................................................................
        Pieczęć, nazwa i dokładny adres 
Wykonawcy lub pełnomocnika konsorcjum                                                                         

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA*)

Przystępując  do  postępowania  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  na:  roboty  budowlane  związane  z  remontem  dachu  nad  
budynkiem  warsztatów szkolnych Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr  1  
w Końskich, ul. Staszica 5.

Ja:   ............................................................................................................................................
........  

(imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy 

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

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

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

Oświadczam  (-y),  że  brak  jest  podstaw  do  wykluczenia  nas  z  postępowania  
o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia,  bowiem  nie  zachodzą  wobec  nas 
okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych.

.................................................................                        ....................................................................
   Miejscowość, data   podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do 

                           Wykonawcy reprezentowania 

 
*) dotyczy osób fizycznych
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