
Załącznik nr 1 
Numer sprawy: GOK/R/2/2011 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa: ............................................................................................................ 
 
Siedziba: ............................................................................................................ 
 
Numer telefonu:  0 (**) ......................................   
 
Numer faksu:   0 (**) ......................................  

 
Dane dotyczące Zamawiającego 
Gminny Ośrodek Kultury  
w Sieroszewicach 
ul. Ostrowska 49 
63-405 Sieroszewice 
 
Zobowiązania Wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pod nazwą: 
„Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach – II ETAP”  
Nr sprawy: GOK/R/2/2010, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 
Cena ofertowa (ryczałtowa)  brutto …………………………………… zł  
 
(Słownie brutto: ...................................................................................................................) 
 
w tym: 
 
Podatek VAT…...% w wysokości …………………………zł.   
 
cena ofertowa netto: ……………………………………….zł  
 
 
Oświadczam, że: 
1. Wykonam zamówienie publiczne w terminie: do 31.07.2011r.  
2. Termin płatności faktur: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. 
3. Okres gwarancji: 60 m-cy. 
4. Reklamacje będą załatwiane w terminie: .............. dni. 
 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 
• ..........................................................................................  

tel. kontaktowy, faks: ..............................   
zakres odpowiedzialności .............................................................................. 

• ..........................................................................................  
tel. kontaktowy, faks: ..............................   
zakres odpowiedzialności .............................................................................. 

 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
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Załącznik nr 1 
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Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu, 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 
- do zawarcia umowy. 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Oświadczamy, że: 
1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2. dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie placu budowy i na dzień złożenia oferty nie wnosimy zastrzeżeń. 
3. uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
4. wadium w kwocie 1.100,00 zł zostało wniesione w dniu ………w formie / formach: 

…………………………………………….……………………………………………………………….………….  
5. załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane Wykonawcy oraz 

postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

 
Dokumenty 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Niniejszą ofertę (wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami) składam na .............. stronach. 
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
W przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy (przed jej podpisaniem) w wysokości: 10% wynagrodzenia brutto w formie: 
..................................................................................................................................  
  
Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
__________________________________                                                  _________________________________ 
Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                                             Czytelne podpisy osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy                                               do reprezentowania Wykonawcy 
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Nazwa Wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres Wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość   ................................................ Data ............................... 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIA  
Oświadczamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.  
„Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach – 
II ETAP” 
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniamy warunki 
dotyczące: 
 

1) posiadania uprawnień 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) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
Spełniając ww. warunki będziemy / nie będziemy* polegać na zasobach innych podmiotów.  
 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
__________________________________       _________________________________ 
Imiona i nazwiska osób uprawnionych               podpis i pieczątka  upoważnionego                                       
do reprezentowania wykonawcy                     przedstawiciela wykonawcy. 
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Załącznik nr 3 
Numer sprawy: GOK/R/2/2011 

 
 
 
Nazwa Wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres Wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość   ................................................ Data ............................... 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
Oświadczamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.  
„Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach – 
II ETAP” 
 
nie zaistniały okoliczności powodujące wykluczenia nas z postępowania,  
o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
__________________________________       _________________________________ 
Imiona i nazwiska osób uprawnionych               podpis i pieczątka  upoważnionego                                       
do reprezentowania wykonawcy                     przedstawiciela wykonawcy. 
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Załącznik nr 3 
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Art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

2.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba 
że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do 
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w 
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie  

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne lub prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. 
4.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

 2 z 2



Załącznik nr 4 
Numer sprawy: GOK/R/2/2011 

 
 
 
 

ZOBOWIĄZANIE (OŚWIADCZENIE)* 
Oświadczamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.  
„Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach – 
II ETAP” 
 

my niżej podpisani oświadczamy, że zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji 
wykonawcy składającemu ofertę niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia w zakresie: 
 

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

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

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

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

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………** 

 

 

 

Dane Podmiotu (pełna nazwa, adres, nr telefonu, nr faxu)***:  

 

 

 

……………………………………………………………….………. 

 

 

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

Podpis, Imię i nazwisko osoby upoważnionej  
do podpisania zobowiązania w imieniu podmiotu  

 

 

*dokument załącza się tylko w sytuacji, kiedy składający ofertę korzysta z zasobów 
innych podmiotów. 

**należy zwrócić uwagę na konieczność dostosowania wzoru do sytuacji wykonawcy tj, 
wykreślenie niepotrzebnych treści, wpisanie wymaganych informacji. 

***w sytuacji, kiedy wykonawca korzysta z zasobów wielu wykonawców, do oferty 
należy załączyć zobowiązanie dla każdego z podmiotów oddzielnie. 
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Załącznik nr 5 
Numer sprawy: GOK/R/2/2011 

 
 
 
 
Nazwa Wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres Wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość   ................................................ Data ............................... 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.  
„Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach – 
II ETAP” 
 
powierzymy / nie powierzymy* podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia: 

* niepotrzebne skreślić 

 

lp. część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________________       _________________________________ 
Imiona i nazwiska osób uprawnionych              podpis i pieczątka  upoważnionego                                       
do reprezentowania wykonawcy                     przedstawiciela wykonawcy 
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