
 

Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz ofertowy 

postępowanie nr ZDP.2000/AZ/12/2015 

 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: …………………………........................................................................................................................................ 

tel.*: ……………………………………………...……………………………………………………………………….. 

REGON*: ……………………………………………...............………………………………………..…...…………… 

NIP*: ………………………………………………...…………....……………………………………………………… 

Fax.* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję 

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

email* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję 

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

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika, 

 

Zamawiający:  

Zarząd Dróg Powiatowych  

w Kłodzku  

ul. Objazdowa 20 

57 – 300 Kłodzko 

e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl 

adres strony: www.zdp.bip.klodzko.pl 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

dokumentacji projektowej (projektu budowlano – wykonawczego) dla zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych 

nr 3291D Szalejów Górny – Stary Wielisław – Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław – Kłodzko wraz 

z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko – Stary Wielisław – Polanica Zdrój” oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

Cena brutto ................................................................................................................................................................... zł 

 

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

w tym podatek VAT.  

 

1. Przedmiotowe zamówienie wykonamy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, wytycz-

nymi technicznymi i przedmiarem robót. 

2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do …………………………… (max 29 lipca 

2016 r.) 

3. Oświadczam, że akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i warunki w niej zawarte 

przyjmujemy bez zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygoto-

wania oferty  i realizacji zamówienia.   

mailto:sekretariat@zdp.klodzko.pl
http://www.zdp.bip.klodzko.pl/


 

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas za-

akceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.                                                                                                                          

6. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia. 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

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

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni. 

8. Dane osób, które będą podpisywały umowę w przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej: 

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

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

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

9. Oferta została złożona na ............stronach, kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr..... 

10. Wraz z Ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

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

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

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

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

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

 

…………………………………., dnia ……………2015 r. 
 

  

        

 

 

                                                               

_______________________________ 
         podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

         do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony 

wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 

 
*niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik Nr 4 do SIWZ – oświadczenie  

o spełnianiu warunków 

postępowanie nr ZDP.2000/AZ/12/2015 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

My, niżej podpisani  

 

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

 

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

 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  

 

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

 

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

 

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

 

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 44 w nawiązaniu  

do art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:  

 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;  

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

…………………………………., dnia ……………2015 r. 

 

  

        

                                                               

____________________________ 
         podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

         do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 5 do SIWZ – wykaz wykonanych prac 

postępowanie nr ZDP.2000/AZ/12/2015 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOW-

LANYCH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKU OKREŚLONEGO 

W ROZDZIALE V UST. 1 PKT 1.2 SIWZ. 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie prze-

targu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlano – wykonaw-

czego) dla zadania pn.: 

 

„Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny – Stary Wielisław – Pola-

nica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław – Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej 

na trasie Kłodzko – Stary Wielisław – Polanica Zdrój” 
 

 

Lp. 

Opis 

przedmiotu zamó-

wienia 

(z uwzględnieniem 

wykazania realizacji 

określonego zakresu) 

Całkowita 

wartość brutto 

dokumentacji pro-

jektowej 

 

w PLN 

Termin realizacji 
 

Nazwa Odbiorcy  

 Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

1.  
     

2.       

3.       

4.       

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty 

budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone. 

 

 

 

 

…………………………………., dnia ……………2015 r. 

 

  

        

                                                               

____________________________ 
         podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

         do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 
 



 

Załącznik Nr 6 do SIWZ – oświadczenie  

o braku podstaw do wykluczenia 

postępowanie nr ZDP.2000/AZ/12/2015 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

 

My, niżej podpisani  

 

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

 

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

 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  

 

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

 

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

 

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

 

Oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełnienia wa-

runków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-

nych. 

 

 

 

 

…………………………………., dnia ……………2015 r. 

 

  

        

                                                               

____________________________ 
         podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

         do reprezentowania Wykonawcy 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

                  



 

 Załącznik Nr 7 do SIWZ – przynależność 

 do grupy kapitałowej 

postępowanie nr ZDP.2000/AZ/12/2015 

 

 
 

…………………………………………….. 

              (pieczęć wykonawcy) 

 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 

Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji 

projektowej (projektu budowlano – wykonawczego) dla zadania pn.: 

 

„Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny – Stary Wielisław – Pola-

nica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław – Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej 

na trasie Kłodzko – Stary Wielisław – Polanica Zdrój” 
 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 

 

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi 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). 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

…   

 

 

…………………………………., dnia ……………2015 r. 

 

        

                                                               

____________________________ 
         podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

         do reprezentowania Wykonawcy 

                             

 

2. Informuje, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

…………………………………., dnia ……………2015 r. 

 

      

                                                               

____________________________ 
         podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

         do reprezentowania Wykonawcy 
* - należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 


