
 

Załącznik nr 1 do SWZ   
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

ZAMAWIAJĄCY:  
Polski Związek Działkowców  
Stowarzyszenie Ogrodowe 
Rodzinny Ogród Działkowy „MALWA”  
JANOWO  ul. Olimpijska 3 
85-472 Bydgoszcz 

 
 
WYKONAWCA: 

 

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

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

NIP: ………………………….………..………………………………….  

reprezentowany przez: …………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Nr telefonu: ……………………………………………………………. 

Adres e-mail: ……………..…………………………………………………. 

 

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych pn.: 

Budowa kanałów zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ROD MALWA w JANOWIE – etap 1 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, za  cenę brutto: ……................................................................................................................. PLN  

(słownie złotych: ..............................................………………………………..…………………………………………………..)  

Powyższa cena zawiera doliczony, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, podatek VAT, który na dzień 

złożenia oferty wynosi:  ………….…  % tj. ……………………………. złotych. 

1. Oświadczenia  

1.1. Oświadczam/my, że cena zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

1.2. Oświadczam/my, że przedmiot umowy zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego, tj. w terminie 
6 miesięcy od daty podpisania umowy. 

1.3. Oświadczam/my, że udzielimy gwarancji jakości na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru 
końcowego zamówienia. 



 

1.4. Oświadczamy, że składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu. 
1.5. Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe.  
 

2. Zobowiązania Wykonawcy 

2.1. Uważamy się za związanych Ofertą na czas 30 dni od dnia złożenia oferty. 

2.2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia  
w terminach  określonych w SWZ. 

2.3. Akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 
umowy na warunkach zawartych w dokumentach zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

3. Inne informacje 

3.1. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: …………………………………………………………………………….……..…. 

        e-mail: ………….….…………………….………..………  tel. ……………..………..….……  

3.2. Ofertę niniejszą składamy na .................. stronach. 

 
 
 
 

……………………………………………………………………. 
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

 
 
 

 
 

         …………………………………….............................................. 
 (Miejscowość, data) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do formularza oferty: 
 

1. Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
2. Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych wraz z potwierdzeniem prawidłowości ich wykonania (referencje, 

protokół odbioru końcowego bez uwag itp.) 
3. Załącznik nr 4 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
4. Załącznik nr 5 – wypełnione Zbiorcze Zestawienie Kosztów 
5. Załącznik nr 9 - Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej. 

 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 2 do SWZ  
 

Zamawiający: 
Rodzinny Ogród Działkowy „MALWA” 
JANOWO  
ul. Olimpijska 3 

 
Wykonawca 

 
……………………………………………………………………………..... 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS/CEIDG) 

reprezentowany przez: 
 
………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie  
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: 

Budowa kanałów zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ROD MALWA w JANOWIE – etap 1 

oświadczam, co następuje: 

 

spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 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 

 

 

 
……………………………………………………………………. 

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

 
 
 
 
 
…………….……............................................………….…….....  
 miejscowość data 

 
 
 
 
 



 

 
Załącznik nr 3 do SWZ 

 
 
 

............................................................. 
    ( oznaczenie  Wykonawcy) 

 
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa kanałów zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej 

na terenie ROD MALWA w JANOWIE – etap 1 

oświadczam, że w okresie ostatnich pięciu lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, moja 

firma zrealizowała następujące zadania o zakresie odpowiadającym rodzajem i wartością zamówienia polegającego na 

budowie, sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości minimum 500 m: 

 

L.p. 

Szczegółowy opis zrealizowanego 
zamówienia, z podaniem powierzchni 

przebudowanych, remontowanych 
lub budowanych pomieszczeń 

Wartość 
brutto 

zamówienia 

Nazwa i adres 
Zamawiającego dla którego 
zrealizowano zamówienie 

Data wykonania 
(zakończenia ) 
zamówienia  

(DD-MM-RRRR) 

Miejsce 
wykonania 

zamówienia 

1 2 3 4 5 6 

 
1. 
 

     

 
2 

     

 
3. 

     

 
4. 

     

 
Uwagi:  
1) Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody określające, czy wymienione roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

2) Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w tym Wykazie. W zakresie 
rzeczowym wykazu, wykonawca winien przedstawić informacje z taką szczegółowością, która pozwoli Zamawiającemu 
jednoznacznie stwierdzić spełnianie warunku opisanego w Zaproszeniu do negocjacji. 

 
 

 
 
 

……………………………………………………………………. 
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

 
 
………..…………………….. 
 (Miejscowość, data) 

 



 

 
Załącznik nr 4 do SWZ 

 
............................................................. 
    ( oznaczenie  Wykonawcy) 

 
 
 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa kanałów zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej 

na terenie ROD MALWA w JANOWIE – etap 1 

oświadczam, że niżej wymieniona osoba zostanie skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia:  

 

Lp. Imię i nazwisko Zakres powierzonych czynności: Posiadane uprawnienia, 
kwalifikacje zawodowe 

 

Podstawa do 
dysponowania 

osobą1: 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.  Kierownik budowy – osoba posiadająca 
uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 
 

  

 
 
Uwaga: 
Informacje o uprawnieniach, kwalifikacjach zawodowych należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu 
sprawdzenie spełniania warunku udziału określonego w postępowaniu 
 

 
 
 

……………………………………………………………………. 
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

 
 
 
 
 
………..…………………………….………….. 
 (Miejscowość, data) 
 
 

 
1 W przypadku, gdy wskazana osoba jest wykonawcą lub związana jest z wykonawcą stosunkiem prawnym (np. umowa cywilnoprawna, 
umowa o pracę, zobowiązanie tej osoby do współpracy) w kolumnie 5 należy wpisać „zasób własny”. W przypadku, gdy wskazana osoba 
jest udostępniona Wykonawcy przez inny podmiot na podstawie pisemnego zobowiązania  w kolumnie 5 należy wpisać „zasób 
udostępniony”. 



 

 
 
 

Załącznik nr 9 do SWZ 
 

............................................................. 
    ( oznaczenie  Wykonawcy) 

 
 
 

POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ 
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na wykonanie robót budowlanych pn.:  

Budowa kanałów zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ROD MALWA w JANOWIE  

– etap 1 

 

oświadczam, że w dniu ……………..…………………….. uczestniczyłem/łam w wizji lokalnej zorganizowanej 

przez Zamawiającego na terenie ROD MALWA w Janowie przy ul. Olimpijskiej 3. 

 

Równocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami wykonania zadania i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń. 
 
 

 
……………………………………………………………………. 

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

 
 
 
 
 
………..…………………………….………….. 
 (Miejscowość, data) 

 


