
Załącznik nr 1 do SIWZ  
                                                                                                                                (Pieczęć Wykonawcy) 

 
 
FORMULARZ OFERTY 
 

NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………….. 

ADRES: …………………………………………………………………………………… 

NIP……………………………………………………….. REGON ………………..…………………………… 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oraz po zapoznaniu się ze wszystkimi 
materiałami przetargowymi, składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia p.n.: 
 

„Budowa utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej na placu amfiteatralnym 

Miejskiego Domu Kultury „Koszutka – filia Dąb” z akodrenem do spływu wody” 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia za niżej podanym wynagrodzeniem: 
Cena netto całości przedmiotu zamówienia wynosi:  ........................................................................... zł 

(słownie : .............................................................................................................................................. zł) 

Cena brutto całości przedmiotu zamówienia wynosi: .......................................................................... zł 

(słownie : .............................................................................................................................................. zł) 

i zawiera w sobie podatek VAT w wysokości ....... % co stanowi kwotę ................................................. zł 

(słownie : .............................................................................................................................................. zł) 
 

 
 

Oświadczamy, że wybór mojej oferty jako najkorzystniejszej będzie / nie będzie* prowadzić do 
powstania dla Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie   z przepisami ustawy z dnia 11 marca 
2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).  
Jeśli wybór oferty będzie prowadził do takiego obowiązku, to Wykonawca jest zobowiązany wypełnić 
również część oświadczenia zawartą w lit. a) i b) poniżej:    
a)  …………………………………………………..  (wskazać nazwę / rodzaj towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego)   
b)  ……………………………………………..…  (wskazać wartość tego towaru lub usług bez kwoty 
podatku).   
 
 

Oferowany termin płatności: 30 dni. 
 

Miejscowość, …………………………… dnia ………………………….. 
 

…………………………………………………
… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
 

Jednocześnie oświadczamy, że: 
 
1. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 
2. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji 

zamówienia w części 
………..…………………………………………………………………………………………………….. 

3. Dane Podwykonawców: 
……………………………………………………………………………………. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 



zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

5. Wadium w kwocie ……………………… PLN zostało wniesione w dniu ………………………….  
w formie: 
………………………………………………………………………………………………………… 

 Bank: .....................................................................  

 Nr konta .................................................................  

 Inne  ....................................................................... ………………… 
 

6. Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby: 
 

Imię i Nazwisko Wzór podpisu 
 

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

7. Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów) 
  
………………………………………………………………………………………………………….  

8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

1) …………………………………………………………………………………………………………….. 
2) …………………………………………………………………………………………………………….. 
3) …………………………………………………………………………………………………………….. 
4) …………………………………………………………………………………………………………….. 
5) ………………………………………………………………………………………………………….. 
6)  .………………………………………………………………………………………………………….. 
7)  ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

9. Oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron. 
 
 
 
Miejscowość, …………………………… dnia ………………………….. 

 
 
 
 

………………………………………………… 
podpis osoby/osób 

upoważnionej/upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Zamawiający: 

Miejski Dom Kultury „Koszutka” 

    ul. Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice 
 

Wykonawca: 

……………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa utwardzonej 

nawierzchni z kostki brukowej na placu amfiteatralnym Miejskiego Domu Kultury 

„Koszutka – filia Dąb” z akodrenem do spływu wody” prowadzonego przez MDK 
Koszutka, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (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………………………………………………………...……….. (wskazać dokument 

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), 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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 do SIWZ 

Zamawiający: 

Miejski Dom Kultury „Koszutka” 

    ul. Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice 
Wykonawca: 
………………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa utwardzonej 

nawierzchni z kostki brukowej na placu amfiteatralnym Miejskiego Domu Kultury 

„Koszutka – filia Dąb” z akodrenem do spływu wody” prowadzonego przez MDK 
Koszutka, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  . 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 



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 6  do  SIWZ 

 
…………………………. 
pieczęć Wykonawcy 
 
 
Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy .......................................................................................................................... 
 
 
D o t y c z y:  postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn.: 

„„Budowa utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej na placu amfiteatralnym 

Miejskiego Domu Kultury „Koszutka – filia Dąb” z akodrenem do spływu wody” 
”. 

 

Wykaz robót budowalnych  
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 
 

 

Lp. 
Pełna nazwa i 

adres Wykonawcy 
Wartość robót  Przedmiot robót 

Data wykonania 

robót 

Pełna nazwa i 

adres 

Zamawiającego  

1. 
     

 2. 
     

3. 
     

 
Do niniejszego wykazu na wezwanie Zamawiającego należy załączyć dowód/-ody (np. referencje) 
wystawione przez podmiot (odbiorcę dostawy) określające, że przedmiotowe roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 
 

 
 

.....…………..............................        ..............................................................................             
                (miejscowość, data)                          podpis(y) upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  nr 7 do  SIWZ 

 
 
……………………… 
pieczęć wykonawcy 

 
 
D o t y c z y:  postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania: 

 „Budowa utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej na placu amfiteatralnym 

Miejskiego Domu Kultury „Koszutka – filia Dąb” z akodrenem do spływu wody” 
 

 
Nazwa  Wykonawcy:……………..……………..…………………………………………………..….. 

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 

NIP…………………………………………….. REGON ………………..…………………………… 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /  

informacja o tym, że Dostawca nie należy do grupy kapitałowej*  
 

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). 

1.  Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej                
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 
2017 r. poz. 229 z późn. zm.) 

 

 
Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

   

   

   

   

 

.....………….............................                         .............................................................. ................                                     
                     (miejscowość, data)              podpis(y)upełnomocnionych   przedstawicieli firmy )                  

 

                                                                                                                                           

2. Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej,  o  której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23  
ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). 

 

 
 

.....…………...........................                               ...................................................................                                                                                       
                       (miejscowość, data)                         podpis(y) upełnomocnionych   przedstawicieli Wykonawcy )                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
*- niewłaściwe skreślić, należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2. 


