
 

 

Załącznik nr 1A do SIWZ 
 
 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
 /dane Wykonawcy/ 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla 
Gminy Świedziebnia (numer postępowania ZP.271.1.2015) oświadczamy, że spełniamy 
warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
 
1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
4) dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
   
 
 
...................................        ……………………………………………. 

data  Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 
pieczątka / pieczątki 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1B do SIWZ 
 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
 /dane Wykonawcy/ 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

 Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla 
Gminy Świedziebnia (numer postępowania ZP.271.1.2015) oświadczam/-y, że w stosunku 
do mnie/-naszej firmy jako Wykonawcy w niniejszym postępowaniu brak jest podstaw do 
wykluczenia z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
 
 
 
 
...................................        ……………………………………………. 

data   Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 
pieczątka / pieczątki 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ  
 
               ......................................................... 
         (miejscowość i data) 
............................................................ 
(nazwa i adres Wykonawcy) 
 
tel.: ..................................................... 
fax: ..................................................... 
e-mail:…………………………………… 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 
       Gmina Świedziebnia 
       Świedziebnia 92A 
       87-335 Świedziebnia 
 
 
 Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizację 5 oddziałów przedszkolnych 
przy 4 szkołach podstawowych w Gminie Świedziebnia” - CZĘŚĆ nr ………..1 
(postępowanie nr ZP.271.1.2015), zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oświadczamy, iż: 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia2 za wskazane niżej wynagrodzenie: 
 

 Część 1 - Artykuły plastyczne i biurowe 
 

  Wartość netto…………………………………………… 
  Wartość podatku VAT……….………………………… 
  Wartość brutto……………………………………….. 
  Wartość brutto słownie:……………………………  
  Termin realizacji zamówienia: ……. dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.   
 
 
 

 Część 2 - Wyposażenie łazienki 
 

  Wartość netto…………………………………………… 
  Wartość podatku VAT……….………………………… 
  Wartość brutto……………………………………….. 
  Wartość brutto słownie:……………………………  
  Termin realizacji zamówienia: ……. dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.   
 
 

                                                 
1
 Należy wpisać wszystkie nr części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę 

2
 Wykonawca wypełnia odpowiednio w stosunku do tych części, na które składa ofertę. Pozostałe części należy skreślić 

lub usunąć. 



 

 

 Część 3 - Wyposażenie kuchni i utrzymanie czystości 
 

  Wartość netto…………………………………………… 
  Wartość podatku VAT……….………………………… 
  Wartość brutto……………………………………….. 
  Wartość brutto słownie:……………………………  

Termin realizacji zamówienia: ……. dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.   
 

 
 

 Część 4 – Place zabaw 
 

  Wartość netto…………………………………………… 
  Wartość podatku VAT……….………………………… 
  Wartość brutto……………………………………….. 
  Wartość brutto słownie:……………………………   

Termin realizacji zamówienia: ……. dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.   
 

 
 

 Część 5 – Rolety  
 
  Wartość netto…………………………………………… 
  Wartość podatku VAT……….………………………… 
  Wartość brutto……………………………………….. 
  Wartość brutto słownie:…………………………… 

Termin realizacji zamówienia: ……. dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.   
 
 

2. Oświadczany, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 
wykonania zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz stanowiącymi jej integralną część załącznikami i nie wnosimy do 
niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Oferta została złożona na ............. zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych 
od nr ........... do nr ........... (uwaga — na ofertę składają się wszystkie dołączone 
dokumenty, formularze, oświadczenia, zaświadczenia, itp.). 

7. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*: 
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, 

 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
 3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 
 4) oświadczenie o przynależności (lub nie) do grupy kapitałowej, 
 5) wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom, 
 6) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,  

7) zaświadczenie z ZUS/KRUS,  
8) szczegółowy kosztorys wraz z opisem,  



 

 

9) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wiedzy  
i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej 
jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, 
10) inne: 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

8. Uprawniony(a) do kontaktów z Zamawiającym jest p………………………………. 
pełniący funkcję…………………………………… osiągalny(a) pod nr tel …………….. 

       
        
 
 
 
 
       .......................................................... 
       podpis upełnomocnionego(nych)   
       przedstawiciela Wykonawcy 
 
 
 
UWAGA: 
*Jeżeli dołączone są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                                                                 Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
 

 
1. Wykonawca dostarczy/zamontuje ofertowany sprzęt/wyposażenie/materiały w 

terminie określonym w SIWZ, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, po 
uprzednim ustaleniu szczegółów w zakresie dokładnego terminu dostawy/montażu. 
Przedmiot obejmuje również dokumentację techniczną załączoną przez producenta 
(np. instrukcje obsługi) oraz karty gwarancyjne i dokumenty określające zasady 
świadczenia usług w okresie gwarancyjnym. Cała dokumentacja, o której mowa 
wyżej powinna być sporządzona w języku polskim. 

2. Zamawiający wymaga na dostarczone towary gwarancji zgodnej z gwarancją 
producenta, natomiast na montaż poszczególnych towarów min. 24 miesięcy od 
dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone towary posiadają deklaracje dopuszczające 
do użytkowania na terenie UE. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest produktem fabrycznie nowym. 
5. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywana przez Gminę 

Świedziebnia w terminie do 30 dni od dostarczenia towaru, po dokonaniu jego 
odbioru i po dostarczeniu faktury do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do przesunięcia terminu płatności w przypadku opóźnienia w przekazaniu 
środków finansowych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na konto Gminy w 
Świedziebni. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
1) nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy w wysokości 200,00 zł za każdy 
dzień opóźnienia, 
2) niewykonanie przedmiotu umowy, przy czym za niewykonanie przedmiotu 
umowy strony rozumieją niedostarczenie przedmiotu umowy ponad 7 dni od upływu 
terminu wskazanego przez Zamawiającego bądź odmowę wykonania przedmiotu 
umowy. W takim przypadku wysokość kary wynosi 30% wartości przedmiotu 
umowy. 
3) Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 
4) W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
ich potrącenia z wynagrodzenia po bezskutecznym upływie terminu zapłaty 
wystawionej noty. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 
 1) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, która dotyczy podmiotu, na którego 
 zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
 których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest wówczas obowiązany 
 wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
 samodzielnie spełnia je w  stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
 postępowania o udzielenie zamówienia. 
 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów 
 realizacji przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o 
 charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania 
 oferty takich jak w szczególności: 
 a) zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji 
 przedmiotu zamówienia, 
 b) wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację 



 

 

 przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie 
 nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, 
 takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje 
 społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne. 
 c) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów 
 realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji 
 przedmiotu  zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od 
 Zamawiającego. W  przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie 
 przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co 
 zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. 
 okoliczności. 
 d) przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego 
 zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem. 
 3) Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to 
 będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki 
 podatku VAT  wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź 
 zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, 
 wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne. 
 Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie 
 Zamawiającego. 
 Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 
Nr postępowania ZP.271.1.2015 
 
 
 
..................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 
        ………………………………… 
         (miejscowość i data) 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
POWIERZONYCH DO WYKONANIA PODWYKONAWCOM 

 
 
 
Zamierzam/Nie zamierzam* powierzyć wykonanie następujących części zamówienia 
podwykonawcom: 
 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 
 
      ...................................................... 
      (podpis upełnomocnionego(nych) 
      przedstawiciela(i) Wykonawcy) 
 
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 
 
UWAGA: 
Zgodnie z treścią art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda 
ponadto wskazania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje 
się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
 



 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
 /dane Wykonawcy/ 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub 

braku przynależności do grupy kapitałowej 

 
 

 Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla 
Gminy Świedziebnia (numer postępowania ZP.271.1.2015) oświadczam/-y, że należę/-
my   /  nie należę/-my* do grupy kapitałowej**. 
 
W skład tej samej grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty (pełna nazwa, 
adres): 
1………………………………………………………. 
2………………………………………………………. 
3………………………………………………………. 
4………………………………………………………. 
5………………………………………………………. 
… 
 
 
 

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

data  Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 
pieczątka / pieczątki 
 

 
 
 

*Niepotrzebne skreślić  
**Listę wypełnia wyłącznie Wykonawca, który należy do grupy kapitałowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów3. 
Pozostali Wykonawcy wpisują: nie dotyczy. 

                                                 
3
 Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn.zm. 


