
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 
 
 

................................................ 
pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Zamawiający:  
Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Barlinku  
ul. Szpitalna 4,  
74-320 Barlinek 
 

 

Przetarg nieograniczony p.n.: 

„Budowa budynku wielorodzinnego A- segment 1,2 „Osiedle Górny Taras                  
w Barlinku” 

 
 

1. Ofertę przetargową składa: 

Nazwa Wykonawcy  

Adres  

telefon/fax  

e-mail  

NIP, REGON  

Nr rachunku bankowego  

 

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów (w sprawie niniejszej oferty ): 

Imię i nazwisko:  

Adres:  

telefon/fax:  

e-mail:  

 
Przystępując do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, ogłoszonego w 

Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem …….  z dnia…….. oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ, za : 

 

Lp. Przyjęte kryterium w SIWZ Oferta 

1 Cena Netto ……… złotych (słownie ……………) 
VAT……% ………. złotych (słownie………)  
Stawka VAT 8%....... w kwocie………………) 
Stawka VAT 23%.......w kwocie……………..) 

2 Termin płatności  …….... dni kalendarzowych (słownie dni: ………… …..)  



3 Okres gwarancji od 
dnia podpisania 
końcowego protokołu 
odbioru bez 
zastrzeżeń  

……... miesięcy kalendarzowych (minimalnie 48 
miesięcy) (słownie miesięcy: …………..)  

 
1. Oświadczamy, że żądane wynagrodzenie zostało wyliczone na podstawie zakresu i 

ilości robót zawartych w Dokumentacji Projektowej , STWiOR. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa w przetargu  

i uznajemy się za  związanych określonymi w nich wymaganiami i zasadami 
postępowania. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w warunkach uczestnictwa w przetargu. 

4. Oświadczamy, że zawarty w warunkach uczestnictwa w przetargu projekt umowy 
został  przez  nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Wadium w kwocie …………………..…. zł wnieśliśmy w dniu ……………………………….. 
w formie     ……………………………………………………………………………………………... 

                                                                                        (podać dzień i sposób wniesienia wadium). 
     Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy:  

               …………………………………………………………………………………………………………. 
6. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
lub 
Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie 
zawarte są w następujących dokumentach *: 
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 
7. Zamówienie zrealizujemy – sami / przy udziale podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców w zakresie *.: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

(powierzony zakres zamówienia) 
 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Oferta została złożona na ............ ponumerowanych stronach. 
 

...........................    ................................................................... 
                  Data                                               pieczątka i podpis osoby (osób) upoważnionej 
 
_____________________ 
* niepotrzebne skreślić 

 
  



 
…………………………………… 
 (nazwa i adres Wykonawcy)      ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 
 
 
 
 

 
             OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
 

„Budowa budynku wielorodzinnego A- segment 1,2 „Osiedle Górny Taras                 
w Barlinku”. 

 
 

My, niżej podpisani  

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

 
 
oświadczamy, iż spełniamy warunki  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, dotyczące  
 

1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 
 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert. 
 
 
 
 

...........................    ................................................................... 
                  Data                                                 pieczątka i podpis osoby (osób) 
upoważnionej 
 
 
 
* UWAGA 
W przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółki cywilne lub konsorcjum) 
oświadczenie na jednym druku podpisują  wszystkie podmioty lub pełnomocnik w ich 
imieniu. 
  



 
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

........................................ 
(nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

„Budowa budynku wielorodzinnego A- segment 1,2 „Osiedle Górny Taras                    
w Barlinku”. 

 
 
 
My, niżej podpisani  
 
............................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................  
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert. 
      
 
 
 
 
 
 

 
...........................    ................................................................... 
           Data                                               pieczątka i podpis osoby (osób) upoważnionej 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: 
W przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółki cywilne lub konsorcjum) 
oświadczenie na osobnych drukach podpisuje każdy z tych podmiotów. 
 
  



ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ 
   /nazwa i adres Wykonawcy/  
 

 
WYKAZ GŁÓWNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
„Budowa budynku wielorodzinnego A- segment 1,2 „Osiedle Górny Taras                  

w Barlinku”. 

 
 

Wykaz  głównych robót wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu  
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie): 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

(wskazać rodzaj zamówienia) 
 

Wartość 
zamówienia 

Data wykonania Miejsce wykonania 

1. 

 
Opisać rodzaj robót w celu 
potwierdzenia spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia:  
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
Rodzaj obiektu: ..……………….. 
………………………………………………
…………………………………………….. 

   

2. 

 
Opisać rodzaj robót w celu 
potwierdzenia spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia:  
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
Rodzaj obiektu, zakres dotyczący 
wykonania robót budowlanych w 
zakresie budowy budynku 
wielorodzinnego o kubaturze  
4000m 3: 
..………………..…………………………
………………………………………….. 

   

Do niniejszego wykazu załączono dowody potwierdzające, że roboty spełniające warunek 

udziału w postępowaniu zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na 

rzecz którego robota budowlana wskazana w wykazie, została wcześniej wykonana, 

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodu, że przedmiot zamówienia wykonany 

został należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony. 
 
Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert. 
 
 
...........................      ............................................................ 
           Data                                                                pieczątka i podpis osoby (osób) upoważnionej 

 



 
ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ 

…………………………………………… 
   /nazwa i adres Wykonawcy/  
 
 
 

WYKAZ OSÓB, KRÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
„Budowa budynku wielorodzinnego A- segment 1,2 „Osiedle Górny Taras                   

w Barlinku”. 

  
 
 

Lp. IMIĘ I NAZWISKO 

ZAKRES 
WYKONYWANYCH 

CZYNNOŚCI 
w przedmiotowym 

postępowaniu 

KWALIFIKACJE 
ZAWODOWE 

(UPRAWNIENIA) 

PODSTAWA 
DYSPONOWANIA 

OSOBĄ 

1  Kierownik budowy  

Kwalifikacje zawodowe: …….. 
…………………………………. 
…………………………………. 

Doświadczenie w pełnieniu 
funkcji kierownika budowy 
konstrukcyjno-budowalnej 
:………… (lat) 

 

  Kierownik robót  

Kwalifikacje zawodowe: …….. 
…………………………………. 
…………………………………. 
Doświadczenie w pełnieniu funkcji 
kierownika robót w specjalności: 
instalacje elektryczne:……… (lat) 

 

  Kierownika robót 

Kwalifikacje zawodowe: …….. 
…………………………………. 
…………………………………. 
Doświadczenie w pełnieniu funkcji 
kierownika robót w specjalności: 
instalacje sanitarne:……… (lat 

 

 
 
 
Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert. 
 
 
 
 
 
...........................    ................................................................... 
           Data                                                  pieczątka i podpis osoby (osób) upoważnionej 
 

 
 
 



WARUNEK SZCZEGÓLNY W ZAKRESIE SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ ZGODNIE                   
Z ART.29 UST.4 PKT.4 – KLAUZULA SPOŁECZNA  

 

LISTA OSÓB, ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ MINIMUM 10 OSÓB KRÓRE BĘDĄ 
UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
„Budowa budynku wielorodzinnego A- segment 1,2 „Osiedle Górny Taras                        

w Barlinku”. 

  
Lp. Imię nazwisko Data zawarcia 

umowy o pracę 
Stanowisko 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 
Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert. 
 
 
 
 
 
...........................    ................................................................... 
           Data                                                  pieczątka i podpis osoby (osób) upoważnionej 
 

 



…………………………………….. 
 (pieczęć firmowa Wykonawcy)                                                                          ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

„Budowa budynku wielorodzinnego A- segment 1,2 „Osiedle Górny Taras                 
w Barlinku”  

 
 

W imieniu   
………………………………………………………………………………………….…... 
………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
 

oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia : 

 

imię i nazwisko: 

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

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

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

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

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

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

 

posiadają wymagane uprawnienia. 

 

 

 

 

 

.............................    ........................................................................................ 
 (data)              (pełnomocny przedstawiciel/przedstawiciele, pieczątka) 
 

 
 

 
 
 



ZAŁACZNIK NR 8 do SIWZ 
……………………………… 
/pieczęć firmowa Wykonawcy/ 

 
OŚWIADCZENIE 

 
„Budowa budynku wielorodzinnego A- segment 1,2 „Osiedle Górny Taras                   

w Barlinku ”  
 

 
 
My, niżej podpisani  
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................ 
 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
*oświadczamy, iż należymy do tej samej grupy kapitałowej wraz z następującymi 
podmiotami: 
 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
 
*oświadczamy, iż nie należymy do grupy kapitałowej. 
 
Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert. 
 
 
 
 

...........................    ................................................................... 
                   Data                                                pieczątka i podpis osoby (osób) 
upoważnionej 

 
 
 
 

*
niepotrzebne skreślić 

 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 10 do SIWZ 
 
 
……………………………………………….. 
pieczątka firmowa Wykonawcy/Wykonawców 

OŚWIADCZENIE DOT. ZASTOSOWANIA  URZĄDZEŃ/MATERIAŁÓW  
RÓWNOWAŻNYCH DO WYKAZANYCH  W DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ 

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

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

Siedziba Wykonawcy:                       ………………………………………………………… 

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

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa budynku wielorodzinnego A- segment 1,2 
„Osiedle Górny Taras w Barlinku”  

 
Niniejszym oświadczam/y, że realizując przedmiot zamówienia zastosuję/my następujące 
materiały/urządzenia równoważne: 

 

Lp. 

Materiały/urz ądz
enia opisane                          

w dokumentacji 
projektowej 

Materiały/urz ądzenia 
równoważne - typ 

Producent 
materiałów/urządz
eń równoważnych 

Parametry 
materiałów/ 

urządzeń 
równoważnych 

Dokumenty 
opisujące 
parametry 
materiałów/ 

urządzeń 
równoważnych 

1      

2      

3      

4      

 
 
 
………………………………..                         ………..……………………………………………… 
           (miejscowość, data)                                                    (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do     
                                                                                                  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 
 
 
 
 


