
Załącznik nr 4  – Wzór wykazu osób 
Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty  

 

 

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na: „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach 

przedsięwzięcia pn. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych                 

na terenie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy 
ul. Kołłątaja 7 
63-700 Krotoszyn 

 
 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 

Imię i nazwisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  

 

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że: 
 

1) Zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę 

(wnosimy) zastrzeżeń, 

2) Gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmianami,  

3) Oferuję(emy) realizację w/w zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym wg 

następującej kalkulacji: 

     a) składowisko odpadów komunalnych w msc. Chwałki w kwocie (bez podatku od 

towarów i usług) ogółem: ..............................................................[PLN] 

 należny podatek od towarów i usług stawka {…......} %: ................................... [PLN] 

 RAZEM: 

Cena z należnym podatkiem od towarów i usług:.............................................. [PLN] 

 (słownie: ....................................................................... ............................ [PLN]) 

     b) składowisko odpadów komunalnych w msc. Dunkowa w kwocie (bez podatku od 

towarów i usług) ogółem: ..............................................................[PLN] 

 należny podatek od towarów i usług stawka {…......} %: ................................... [PLN] 

 

 



 RAZEM: 

Cena z należnym podatkiem od towarów i usług:.............................................. [PLN] 

 (słownie: ....................................................................................... ............ [PLN]) 

     c) składowisko odpadów komunalnych w Sulmierzycach w kwocie (bez podatku od 

towarów i usług) ogółem: ..............................................................[PLN] 

 należny podatek od towarów i usług stawka {….....} %: .................................... [PLN] 

 RAZEM: 

Cena z należnym podatkiem od towarów i usług:.............................................. [PLN] 

 (słownie: ...................................................................................................  [PLN]) 

     d) składowisko odpadów komunalnych w Krotoszynie w kwocie (bez podatku od towarów i 

usług) ogółem: ..............................................................[PLN] 

 należny podatek od towarów i usług stawka {.....….} %: ................................... [PLN] 

 RAZEM: 

Cena z należnym podatkiem od towarów i usług:.............................................. [PLN] 

 (słownie: ...................................................................................................  [PLN]) 

     e) Składowiska ogółem ( a+b+c+d) kwocie (bez podatku od towarów i usług) : 

..............................................................[PLN] 

 (słownie: ...................................................................................................  [PLN]) 

 należny podatek od towarów i usług stawka {…........} %: ................................. [PLN] 

 (słownie: ...................................................................................................  [PLN]) 

 RAZEM: 

Cena z należnym podatkiem od towarów i usług:.............................................. [PLN] 

 (słownie: ...................................................................................................  [PLN]) 
       
Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego 
dotyczącymi stawek VAT. 
Cena podana w punkcie 4.3e) Formularza Oferty, po ewentualnej korekcie arytmetycznej 
polegającej na poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zostanie zapisana w Umowie. 
 
4) Akceptuję(emy) warunki wykonania zamówienia zawarte w materiałach przetargowych, 

5) Zobowiązuję(emy) się do wykonania zamówienia w terminie : od dnia podpisania umowy  

do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych i rozliczenia przedsięwzięcia 

(przewidywany termin zakończenia robót : 31 grudzień 2012   plus  3 miesiące na 

rozliczenie przedsięwzięcia) , tj. do 31 marca 2013 r. 

6) Oświadczam(y), że przyjmujemy warunki płatności faktur w ciągu 30 dni od daty  

otrzymania  ich przez Zamawiającego. Płatność Zamawiający przekaże na konto 

Wykonawcy nr :    …………...………………………………………..………………… 
7) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  

8) Oświadczam(y), że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i przedkładamy dokumenty i 

oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków. 

9) Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 

10) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego ,  

 



11) Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia]1,  

12) [Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]2:  

l.p. Nazwa części zamówienia  

  

 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej  
z art. 297 Kodeksu Karnego. 
 

 
 

    Miejsce i data: ___________________ 
_________________________ 

(pieczątka i podpis uprawnionego 
przedstawiciela wykonawcy) 

                                                
1 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

 



Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA                       

Z POSTĘPOWANIA 

na: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach 

przedsięwzięcia pn. „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych  

na terenie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy 
ul. Kołłątaja 7 
63-700 Krotoszyn 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  

 

 

 

 

 

My, niżej podpisani oświadczamy, iż brak jest podstaw do wykluczenia, zgodnie z treścia art. 24 

ust. 1 i ust 2 Ustawy PZP. 

 

 

 

 

 
 

 

  Miejsce i data: ___________________ 
_________________________ 

(pieczątka i podpis uprawnionego 
przedstawiciela wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga ! : Powyższe oświadczenie oraz dokumenty określone w pkt. 9.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także podmioty na zasobach których Wykonawca polega na warunkach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy PZP., jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia. 

 



Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP: 

na: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach 

przedsięwzięcia pn. „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych  

na terenie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy 
ul. Kołłątaja 7 
63-700 Krotoszyn 

 

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)  
 
WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  

 

 

 

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

zamówień publicznych, a w tym:  

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 

 

 

  Miejsce i data: ___________________ 
_________________________ 

(pieczątka i podpis uprawnionego 
przedstawiciela wykonawcy) 

 
 

 

 

 

 
 
Uwaga ! : Powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  a także 
podmioty na zasobach których Wykonawca polega na warunkach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP., jeżeli podmioty te 
będą brały udział  w realizacji zamówienia. 
 

 



Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA 

do przetargu  na: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach 

przedsięwzięcia pn. „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych              

na terenie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 

 

  

ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy 
ul. Kołłątaja 7 
63-700 Krotoszyn 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  

 

 

 

Oświadczam(y), że: 

dysponuję n/w osobą /będę dysponował n/w osobą*: 

posiadane doświadczenie 

Lp 
Imię i nazwisko 

 
Opis 

wykonywanej 
usługi z podaniem 
pełnionej funkcji  

Termin 
wykonywania 

usługi 

Kwalifikacje zawodowe 
tj. posiadane 
uprawnienia 

(zakres uprawnień, Nr i 
data wydania) 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 

osobą 

1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić. 

 

Oświadczam(y), że osoba wykazana w tabeli powyżej posiada wymagane uprawnienia. 
 
 
 

 

   
 
 
  Miejsce i data: ___________________ 

_________________________ 
(pieczątka i podpis uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy) 
 

 


