
 
Załącznik nr 3 

 
...................................................                                                               dnia ........................... 
pieczęć firmowa wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY 
Przedmiot oferty : 
 

„Budowa Systemu e-usług dla mieszkańców Gminy Popów” 
 
Zamawiający : 

GMINA POPÓW 
Zawady, ul. Częstochowska 6 

42-110 Popów 
Wykonawca : 

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

............................................................................................................................... 
1. Po zapoznaniu się ze "Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia" my niżej podpisani,  składamy 

niniejszą Ofertę w przetargu, którego celem jest przyznanie zamówienia Wykonawcy, który wykona 
przedmiot zamówienia w wymaganych w specyfikacji terminach. 

2. Całkowita cena ryczałtowa naszej oferty za całość zamówienia wynosi: 
a. ........................................................ złotych brutto (wraz z podatkiem VAT)  

(słownie  złotych ......................................................................................... brutto); 
b. ......................................................złotych  podatek VAT  

(słownie  złotych ................................................................................. podatek VAT); 
c. ........................................................ złotych netto (bez podatku VAT) 

(słownie  złotych ......................................................................................... netto); 
3. Termin proponowanej gwarancji: …….. miesięcy (nie mniej niż 60 miesięcy). 
4. Termin proponowanej rękojmi: …….. miesięcy (nie mniej niż 60 miesięcy). 
5. Nasza Oferta Przetargowa zachowuje ważność przez okres 30 dni licząc od dnia jej otwarcia.  
6. Osobami upoważnionymi z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących złożonej 

oferty są: ...................................................................................... 
7. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminach określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi materiałami przetargowymi i przyjmujemy je bez 

zastrzeżeń. 
9. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Niżej podany zakres wykonywać będą w naszym imieniu podwykonawcy (podać zakres prac, bez 
wskazywania konkretnego podwykonawcy): 

a.  …………………………………………………………………………….. 
b. ……………….......…………………………………………………….. 

11. Załączniki dołączone do formularza ofertowego stanowią integralną część naszej Oferty.  
12. Oferta składa się z …….. stron. 

 
Data : ................... 2016r. 
 
Podpisano :       
Imię i  nazwisko: Stanowisko: Podpis wraz z pieczątką imienną 
   
.................................................... ..................................................... .................................................... 
   
.................................................... ..................................................... .................................................... 



Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego. 

 

Zamawiający: 

GMINA POPÓW 

Zawady, ul. Częstochowska 6 

42-110 Popów 

 

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 Systemu e-usług dla 

mieszkańców Gminy Popów” prowadzonego przez Gminę Popów 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 2 do Formularza Ofertowego. 

 

Zamawiający: 

GMINA POPÓW 

Zawady, ul. Częstochowska 6 

42-110 Popów 
 

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 Systemu e-usług dla 

mieszkańców Gminy Popów”  prowadzonego przez Gminę Popów  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. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 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 następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu 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 następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu 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 3 do Formularza Ofertowego. 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

(nazwa Wykonawcy) 

INFORMACJA WYKONAWCY                                                                                                                             

DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 

 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:  

„Budowa Systemu e-usług dla mieszkańców Gminy Popów” 

działając w imieniu: ………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

ja: 

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

(wpisać czytelnie imię i nazwisko) 

 

 

będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, na podstawie art. 26 ust. 2 pkt. d ustawy Prawo 

zamówień publicznych informuję, że:  

 

Wykonawca należy/nie należy* do grupy kapitałowej. 

* niewłaściwe skreślić 

 

W związku z przynależnością do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych zamieszczam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

(Wykonawca nie należący do grupy kapitałowej przekreśla poniższe rubryki). 

 

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

 

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

 

 

Miejscowość  i data  ........................................ 

                                                                                                  

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

                (czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej 

                                                                        do reprezentowania Wykonawcy) 

      

 



Załącznik nr 4 do Formularza Ofertowego. 
 
 
 

   

 

 

 

 

(nazwa Wykonawcy) 

WYKAZ USŁUG 

 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Budowa Systemu e-usług dla mieszkańców Gminy Popów” przedkładamy wykaz 

usług w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy pzp 

oraz zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia, i których opis 

został zamieszczony w SIWZ: 

 

Lp. Nazwa i adres odbiorcy usług Nazwa zadania 

Wartość 

usług brutto 

(PLN) 

Termin realizacji 

dzień /miesiąc /rok 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     

 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające  czy zadanie zostało wykonane w sposób 

należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

 

 

……………………………….. dnia ………………………………….. 
 
 
…………………………………………… 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 
 

 

  

 


