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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

______________________ 
Nazwa i adres Wykonawcy  
    (stempel firmowy) 
 
 

O F E R T A 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dot. zadania: 

Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500  

dla gminy Łubniany  

 
Oferujemy wykonanie w/w zadania za cenę:  ......................................... zł (brutto) 

słownie: ............................................................................................ zł  (brutto) 

 

CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA ZREALIZUJEMY DO DNIA (konkretny dzień): ………………. 

(nie wcześniej niż 15.11.2016r. i nie później niż 15.12.2016r) 

 

 UDZIELIMY NA WW. PRACE GWARANCJI (w pełnych miesiącach): …………….… m-ce/m-cy  

słownie:……………..……………..… miesiące/miesięcy 

nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 72 miesięcy 

 

Będąc uprawnionym do reprezentacji Wykonawcy oświadczam jednocześnie, że Wykonawca: 

1. spełnia wymogi udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
2. zapoznał się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosi do niej zastrzeżeń. 
3. nie ma zastrzeżeń w zakresie przedmiotu zamówienia. 
4. uzyskał od zamawiającego niezbędne wyjaśnienia umożliwiające wykonanie zamówienia w postaci wolnej od 

wad prawnych i technicznych. 
5. uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
6. zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, treść umowy zamieszczonej we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia akceptuje bez zastrzeżeń. 

7. przedstawił w załączonych do oferty dokumentach stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty. 
8. wykona zamówienie:  

a) siłami własnymi *  
b) przy pomocy podwykonawców * 

  
 

……………………………………………………………………….. 
Podpis czytelny osoby reprezentującej Wykonawcę 

lub podpis z pieczęcią imienną 
 

 
* niewłaściwe skreślić) 
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DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ   Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 

 

______________________ 

Nazwa i adres Wykonawcy  

    (stempel firmowy) 

 

Oświadczenia Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na 

potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych GESUT i BDOT500  

dla gminy Łubniany  

 

I. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Rozdziale VI pkt 1-2 SIWZ. 

…………………………………….., dnia …………………………..   ………………………………………… 
        (miejscowość)            (podpis) 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA WYKONAWCY NA ZASOBACH INNEGO PODMIOTU: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

w Rozdziale VI pkt 1-2 SIWZ, polegam na zasobach niżej wymienionego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(należy podać nazwę podmiotu, NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
w następującym zakresie: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(należy wskazać zakres dla wymienionego podmiotu) 

 

…………………………………….., dnia …………………………..   ………………………………………… 
        (miejscowość)            (podpis) 

 

UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca nie powołuje się na zasoby innego podmiotu, 

w niniejszym oświadczeniu należy wpisać „nie dotyczy”.  
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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. 

 
…………………………………….., dnia …………………………..   ………………………………………… 

        (miejscowość)            (podpis) 

 

II. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 

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. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp. 

 

…………………………………….., dnia …………………………..   ………………………………………… 
          (miejscowość)            (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 ust. 1 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp zostały podjęte następujące środki naprawcze:  

 

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

 

…………………………………….., dnia …………………………..   ………………………………………… 
           (miejscowość)            (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że niżej wymieniony/e podmiot/y: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

(należy podać nazwę firmy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
…………………………………….., dnia …………………………..   ………………………………………… 
           (miejscowość)            (podpis) 
UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca nie powołuje się na zasoby innego podmiotu, 

w niniejszym oświadczeniu należy wpisać „nie dotyczy”.  



4 

AG.272.9.2016.HS 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że niżej wymieniony/e podmiot/y, będący podwykonawcą: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

(należy podać nazwę firmy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………………………………….., dnia …………………………..   ………………………………………… 
           (miejscowość)            (podpis) 

 

UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza  żadnej części zamówienia podwykonawcom, w 

niniejszym oświadczeniu należy wpisać „nie dotyczy”.  

 

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. 

 
…………………………………….., dnia …………………………..   ………………………………………… 
        (miejscowość)            (podpis) 

 

 

 
 


	………………………………………………………………………..
	Podpis czytelny osoby reprezentującej Wykonawcę
	lub podpis z pieczęcią imienną

