
 

Załącznik nr 1  

 

……………………… 

Pełna nazwa i adres wykonawcy 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na budow ę ścieżki turystycznej „ Źródła Brynicy” wraz z mał ą infrastruktur ą, 
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 
907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

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

                                                                                 (podpis wykonawcy lub upoważnionego 
przedstawiciela  wykonawcy) 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  

 

……………………… 

Pełna nazwa i adres wykonawcy 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budow ę 

ścieżki turystycznej „ Źródła Brynicy” wraz z mał ą infrastruktur ą, oświadczam, że brak jest 

podstaw do wykluczenia mnie, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), z powyższego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

 

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

                                                                                 (podpis wykonawcy lub upoważnionego 
przedstawiciela  wykonawcy) 

 



 

Załącznik nr 4 

 

……………………………………….. 

(Pełna nazwa i adres wykonawcy) 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Działając w imieniu ………………………………………………………………… (nazwa wykonawcy) 
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na budow ę ścieżki turystycznej „ Źródła Brynicy” wraz z 
małą infrastruktur ą, oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
przedmiotowego zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, i tak: 

1. ……………………………………………………….. (imię i nazwisko) posiada 

uprawnienia nr ……………………….... wydane w dniu …………………………… 

przez …………………………………………………………………………………..… w 

specjalizacji ……………………………………………………………….;  

2. ………………………………………..…………….. (imię i nazwisko) posiada 

uprawnienia nr ………………………………… wydane w dniu 

…………………………… przez ……………………………………………..…… 

 w specjalizacji ………………………………………………………………. 

 

 

………..……………….., dnia…………………..                    ………..………………………………  
                                                                                   (podpis wykonawcy lub 

                                                                                        upoważnionego przedstawiciela  wykonawcy) 



 

 

 

Załącznik nr 5 

 

……………………… 

Pełna nazwa i adres wykonawcy 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budow ę 

ścieżki turystycznej „ Źródła Brynicy” wraz z mał ą infrastruktur ą, oświadczam, że 

przynależę/nie przynależę do grupy kapitałowej1 zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 

331 ze zm.). 

W związku z przynależnością do grupy kapitałowej załączam listę podmiotów należących 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej*/nie 

dotyczy* 

 

 

 

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

                                                                                 (podpis wykonawcy lub upoważnionego 
przedstawiciela  wykonawcy) 

 

 

 

 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić. 



 

Załącznik nr 6 

 

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

 pełna nazwa i adres Wykonawcy 

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

nr telefonu 

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

nr fax. 

…………………………… 

adres e-mail 

 

OFERTA 
 

Ja, niżej podpisany …........................................................... działając  
w imieniu2..................................................i na rzecz3 ........................................................... 

z siedzibą ............................................ zarejestrowaną w ........................................................  
NIP ..................................... REGON ..........................................  

numer rachunku bankowego .................................................................................................... w banku: 
.................................................................................................................................... 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budow ę ścieżki turystycznej 
„Źródła Brynicy” wraz z mał ą infrastruktur ą składam niniejszą ofertę:  

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za cenę brutto 
.................................zł  

Stawka podatku VAT ...... %   

Podana w ofercie cena nie będzie podlegała zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera 
wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia 
wg. opisu podanego w SWZ. 

Oferuję realizację zamówienia w terminie: od 01.04.2014 do 20.04.2014. 

Termin płatności za realizację zamówienia wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury. 

Zamierzam */Nie zamierzam* powierzyć podwykonawcy  
……………………………........................................... część zamówienia w zakresie 
.................................................................................................................................................... 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania 
ofert. 

W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych 
w załączonym do dokumentacji przetargowej wzorze umowy oraz w miejscu i terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

                                                 
2Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki) 
3Podać pełną nazwę firmy. 



 

 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są: 

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

3. ................................................................... 

 

 

Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach.     

 

 

 

 

.       ............................. dnia .................                    

 

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

(podpis wykonawcy lub upoważnionego 
przedstawiciela) 

 

 

* Niepotrzebne skreślić. W przypadku wystąpienia podwykonawcy należy dołączyć do oferty oświadczenie 
podwykonawcy o gotowości współpracy z wykonawcą przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 


