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   ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

........................., dnia  ............... r. 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
  

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kąp – 
Upałty, Gmina Giżycko” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jako 
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składam ofertę w tym postępowaniu. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA  
Dane dotyczące ZAMAWIAJĄCEGO 
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. 
Adres: Bystry 1 H, 11 – 500 GIŻYCKO, 
REGON: 281364299, NIP: 845-198-19-26, 
e-mail: przetargi@gzkbystry.pl, strona internetowa https:// www.gzkbystry.pl 
 
Dane dotyczące WYKONAWCY  
Nazwa……………………………………………………………………………………  
Siedziba:………………………………………………………………………………… 
Nr NIP:…………………………………………………………………………………. 
NR REGON :…………………………………………………………………………… 
Nr telefonu: ………………………………… Nr faks: ………………………………… 
Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………… 
Wykonawca jest  : *)  
   mikroprzedsiębiorstwem; 

  małym przedsiębiorstwem ;  
  średnim przedsiębiorstwem ; 
  dużym przedsiębiorstwem; 

*)     (zakreślić właściwe) 

II. PARAMETRY ODNOSZĄCE SIĘ DO KRYTERIÓW OCENY OFERTY  
 
1. Brutto...............................................zł 
(słownie: .................................................................................................................) 
podatek VAT....... %  
Netto………………………………………………...) 
(słownie: ................................................................................................................) 
     
Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 
2. Okres gwarancji i rękojmi  (w miesiącach 60 lub 48 lub 36)   
 
………………………………….  
  

  
 (imię, nazwisko i podpis) ………………………………………………………………. 
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III. OŚWIADCZENIA, W TYM W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW 
INFORMACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z RODO; 

1. Oświadczam, że znana jest mi pełna treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz pełna treść załączników do siwz, i że nie wnoszę zastrzeżeń do brzmienia treści tych 
dokumentów.   

2. Oświadczam, iż uważam się za związanego powyższą ofertą przez okres 30 dni od terminu 
składania oferty. 

3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia; 

4.  Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 
umowy jest:…………………………………………………………………… 
tel. ………………………….. fax:……………………………………………………….. 

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 

*  niepotrzebnie skreślić 

    (imię, nazwisko i podpis) …………………………………………………………… 
 
 

IV. PODWYKONAWSTWO 
 

*Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (należy podać również 
dane proponowanych podwykonawców): 

     - …………………………………………………………………………………………….. 
- …………………………………………………………………………………………….. 
- …………………………………………………………………………………………….. 

 

  *Oświadczam, że zamówienie wykonam własnymi siłami 

*  niepotrzebnie skreślić 

(imię, nazwisko i podpis) …………………………………………………………………. 
(Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy  zgodnie z upoważnieniem). Wyjaśnienie : - pola zaznaczone linią / kropka  uzupełnić danymi;  *niepotrzebne skreślić ; Osoba 
składająca oświadczenie na formularzu ofertowym ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych 
w art. 297 ust. 1 Kodeksu karnego  ( Dz.U. Nr 88, poz. 553 z póź. zmianami) 
 
Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na ……………………………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 
 
ZAMAWIAJĄCY  
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o  
Adres: Bystry 1 H, 11 – 500 GIŻYCKO, 
REGON: 281364299, NIP: 845-198-19-26,, 
e-mail: przetargi@gzkbystry.pl, strona internetowa https:// www.gzkbystry.pl 

 
 
 
WYKONAWCA 
Nazwa……………………………………………………………………………………  
Siedziba:………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowany przez 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
 
 

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
i braku podstaw wykluczenia składane na podstawie  

art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 
  
 

1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU. 

 
Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez 
zamawiającego w Sekcji III ogłoszenia o zamówieniu oraz Rozdziale VI  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 
 
…………….……., dnia ………….……. r.  

 
    ………………………………………… 

 ( czytelny podpis i pieczątka osoby 
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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2.  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W PRZYPADKU WYKAZANIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
W OPARCIU O ZASOBY INNYCH PODMIOTOW   

NA PODSTAWIE ART. 22A USTAWY PZP. 
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
określonych przez zamawiającego Sekcji III ogłoszenia o zamówieniu oraz Rozdziale VI  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następującego 
podmiotu / następujących podmiotów: 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………….… 
oraz, że na wezwanie zamawiającego przedstawię w odniesieniu do w/w podmiotów 
dokumenty wymienione w Rozdziale VIII w pkt 2 ppkt. 1, 2, 3 (tabela).   
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, przedstawiam następujące dokumenty, które określają: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu  

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą 

 
 

Wykaz dokumentów: 
a) …………………………………………………………………………… 
b) …………………………………………………………………………… 
c) ……………………………………………………………………………… 

 
 

…………….……., dnia ………….……. r.  
 

       ………………………………………… 
( czytelny podpis i pieczątka osoby 

uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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ZAMAWIAJĄCY  
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o  
Adres: Bystry 1 H, 11 – 500 GIŻYCKO, 
REGON: 281364299, NIP: 845-198-19-26,, 
e-mail: przetargi@gzkbystry.pl, strona internetowa https:// www.gzkbystry.pl 
 
 
 
WYKONAWCA 
Nazwa……………………………………………………………………………………  
Siedziba:………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowany przez 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
3. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

WYKONAWCY. 
 
 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
12-23 Ustawy Pzp.*) 

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 
1 – 4 i 8 Ustawy Pzp.*) 

 
*) niepotrzebne skreślić 
 
 

…………….……., dnia ………….……. r.  
 
 

       ………………………………………… 
                                                 (czytelny podpis i pieczątka osoby  

uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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4. OŚWIADCZENIE O PODJĘTYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKACH 
WYKAZUJĄCYCH JEGO RZETELNOŚĆ ( tzw. „SELF CLEANING”), 
 GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 

 ART. 24 UST. 1 PKT 13 I 14 ORAZ 16-20  
LUB ART. 24 UST. 5 pkt 1 - 4 i 8 USTAWY PZP. 

 
(Uwaga! Powyższe oświadczenie należy wypełnić jedynie wówczas, gdy Wykonawca podlega 
wykluczeniu, jeśli wypełnił oświadczenie z punktu 3 – tę stronę należy przekreślić i napisać NIE 
DOTYCZY albo wypełnić w zakresie, który go dotyczy)  
 

 
1) Oświadczam, że podlegam*) wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 13-14  oraz pkt 16-20 ustawy Pzp. 
 
*) w przypadku, gdy  podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 
16-20 ustawy Pzp, przedstawiam następujące dowody na to, że podjęte przeze mnie 
środki są wystarczające do wykazania mojej rzetelności: 

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

2) Oświadczam, że podlegam*) wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust. 5 pkt 1 - 4 i 8 ustawy Pzp. 
  
*) w przypadku, gdy  podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 – 4 i 8 
ustawy Pzp, przedstawiam następujące dowody na to, że podjęte przeze mnie środki są 
wystarczające do wykazania mojej rzetelności: 
a. …………………………………………………………………………………… 
b. …………………………………………………………………………………… 
c. …………………………………………………………………………………… 

  
(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 13 -14 oraz 16-20 i ust. 5 pkt 1 – 4  i 8 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności) 

 
 

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

 (czytelny podpis i pieczątka osoby  
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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5. OŚWIADCZENIE, ŻE NIE ZACHODZĄ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
Z  ART. 24 UST. 1 PKT 13-22 I UST. 5  USTAWY PZP. 
WOBEC INNEGO PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA  

W ART. 22A UST. 1 PZP 
 

  
Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa  

w art. 22a ust. 1 Pzp, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 - 4 i 8 Ustawy Pzp: 

 
1) ……………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………..……. 
3) ………………………………………………………………………………………..……. 

 
 

…………….……., dnia ………….……. r.  
 

       ………………………………………… 
                                                       (czytelny podpis i pieczątka osoby  

uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
                                                                          

 
 

6. OŚWIADCZENIE, ŻE NIE ZACHODZĄ PODSTAWY WYKLUCZENIA  
WOBEC PODWYKONAWCÓW. 

 
Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy 
wykluczenia.  
 
 
1) ……………………………………………………………………………………………….. 
2) ………………………………………………………………………………………..……… 
3) ………………………………………………………………………………………..……… 
 
 

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

  (czytelny podpis i pieczątka osoby  
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ 
 

  ………………………………. 
                (miejscowość i data) 
     

ZAMAWIAJĄCY  
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o  
Adres: Bystry 1 H, 11 – 500 GIŻYCKO, 
REGON: 281364299, NIP: 845-198-19-26,, 
e-mail: przetargi@gzkbystry.pl, strona internetowa https:// www.gzkbystry.pl 
 
 
WYKONAWCA 
Nazwa……………………………………………………………………………………  
Siedziba:………………………………………………………………………………… 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 W związku z opublikowaniem przez Zamawiającego, na stronie internetowej, 
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,  
w postępowaniu na wykonanie roboty budowlanej w zakresie 
……………………………………………………………. oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy 
Pzp, działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa wykonawcy) 
 
 
1. * oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej; 
2. * oświadczam, że należę do grupy kapitałowej i wskazuję poniżej listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów: 
 

Lp. Dane podmiotu (nazwa, adres) 
  
  
  
  

* przedstawiam w załączeniu dowody potwierdzające, że powiązania z innym      wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

* - niepotrzebne skreślić 
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UWAGA:  
1) Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie w terminie 3 dni * od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. 
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie, każdy z nich 

składa przedmiotowe oświadczenie oddzielnie. 
 

* - może złożyć wraz z ofertą, jeśli nie należy do żadnej grupy kapitałowej 

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

czytelny podpis lub pieczątka z podpisem osoby 
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 
(składany w dniu podpisania umowy) 

 
........................., dnia ........................ r. 

 
OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKÓW  

NA UMOWĘ O PRACĘ 
 

ZAMAWIAJĄCY  
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o  
Adres: Bystry 1 H, 11 – 500 GIŻYCKO, 
REGON: 281364299, NIP: 845-198-19-26,, 
e-mail: przetargi@gzkbystry.pl, strona internetowa https:// www.gzkbystry.pl 
 
WYKONAWCA: 
Nazwa:       ………………………………………….. 

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

Siedziba:   …………………………………………... 
…………………………………………… 

 
reprezentowany przez 
………………………………………………………………….. 
 

Oświadczam, że na potrzeby realizacji zamówienia:  
 

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

zatrudniłem/zatrudniam pracowników na umowę o pracę w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wg poniższego 
wykazu: 

LP Imię i nazwisko 
Podstawa 

dysponowania 
osobą 

Zakres czynności osób fizycznych 
wykonujących prace bezpośrednie 
budową sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci 
wodociągowej w miejscowości Kąp – 
Upałty, Gmina Giżycko. 

Okres 
zatrudnienia 

  
 

   

     

     

 
 

       ………………………………………… 
                                                                                                                (własnoręczny podpis) 
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………………………………. 
                (miejscowość i data) 

WYKAZ OSÓB DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
ZAMAWIAJĄCY  
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o  
Adres: Bystry 1 H, 11 – 500 Giżycko, 
REGON: 281364299,NIP: 845-198-19-26, 
e-mail: przetargi@gzkbystry.pl, strona internetowa https:// www.gzkbystry.pl 
 
WYKONAWCA 
Nazwa……………………………………………………………………………………  
Siedziba:………………………………………………………………………………… 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa budynku biurowego z zapleczem i 
garażami” w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonego w  
rozdziale IV, pkt. 2, lit. c) przedstawiamy wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywania 
ww. zamówienia: 
 

Lp. Imię i nazwisko 

Planowana 
funkcja przy 

realizacji 
zamówienia 

Kwalifikacje 
zawodowe i 
uprawnienia 
niezbędne do 
wykonania 

zamówienia* 

Doświadczenie 
zawodowe 

(wymiar czasowy 
od … do… )  

Informacje o 
podstawie do 

dysponowania 
osobą ** 

1 2 3 4 5 6 
 

1 
 

 
 
 

Kierownik budowy 
o specjalności 
sanitarnej 

   

 
      *    proszę podać rodzaj i numer uprawnień budowlanych z danej branży oraz numer 
wpisu do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa 
     **   proszę o wybranie spośród opcji: umowa zawarta na podstawie stosunku pracy, umowa 
zlecenie, umowa o dzieło, inne ( proszę opisać); 
 
...................................., dnia ............................ 

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

 /podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 
 
UWAGA ! 
W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest 
udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Załącznik nr 5 - składa się  na wezwanie 
Zamawiającego. 
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  ………………………………. 
                (miejscowość i data) 

 
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5  lat przed upływem terminu składania ofert, 
 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

 
 

Wykonawca: 

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

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

 
Przystępując do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa budynku biurowego z zapleczem i 
garażami” w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonego w  
rozdziale VI, pkt. 2, lit. c), przestawiamy wykaz robót budowlanych 
 

Rodzaj robót budowlanych 
 
 

Powierzchnia 
wykonanych robót 

budowlanych 
(m) 

Termin realizacji 
Podmiot na rzecz którego roboty 

budowlane zostały wykonane rozpoczęcia zakończenia 

     

     

 
Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy wskazane w wykazie roboty budowlane zostały 
wykonane należycie w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego  były wykonywane, a jeżeli  z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty. 
 
 
……………………………………………, dnia …………………. 

 
…………………………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej) 
 
UWAGA ! 
 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Załącznik nr 6 - 
składa się  na wezwanie Zamawiającego. 
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