
 
 

Załącznik nr 1A 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

/dane Oferenta/ 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dla Górznieńsko-

Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (GLPK.231.2.2014) oświadczam, że spełniamy 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.): 

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

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie, 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4) spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 

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

nazwisko i imię, podpis osoby/ 
osób/ upoważnionej/ych wraz z 
imienną pieczątką 
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Załącznik nr 1B 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

/dane Oferenta/ 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dla Górznieńsko-

Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (GLPK.231.2.2014) oświadczamy, że w stosunku do 

naszej firmy jako Wykonawcy w niniejszym postępowaniu: 

 

brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 

.............................................................. 
nazwisko i imię, podpis osoby/ 
osób/ upoważnionej/ych wraz z 

imienną pieczątką 
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Załącznik nr 1C 

 
............................................................ 
 Pieczęć Wykonawcy 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych 
 

Oświadczamy, że jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
w przedmiotowym przetargu należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych i składamy listę podmiotów należących 
do grupy kapitałowej: 
 
1…………………………………… 
 
2 . ………………………………… 
 
3. ………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
..................................................... 
 miejscowość i data 
 
 
Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy: 
 
 

 
……………..………………………. 

 
 
 
 
(*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 
  

 
……………………… 

(miejscowość i data) 
      (nazwa i adres Wykonawcy)      

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

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

..........................................................................             FORMULARZ  OFERTOWY  
 

Górznieńsko-Lidzbarskiego  
Park Krajobrazowy  
Czarny Bryńsk 1 
87-320 Górzno 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, gmina Górzno (zamówienie 
GLPK.231.2.2014), zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oświadczamy, iż: 

1. Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową: 

 

Wartość brutto:  ……………………………………………………..... 

  

Słownie brutto: …………………………………………………….. 

2. Wymagany termin realizacji – do 30 kwietnia 2015 r. 
3. Oświadczamy,   że  w  cenie  naszej   oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty wykonania 
zamówienia. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
stanowiącymi jej integralną część załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w 
niej zawarte. 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
7. Oferta została złożona na ............. zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ...........  do nr ........... 
 (uwaga — na ofertę składają się wszystkie dołączone dokumenty, formularze, oświadczenia, 
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zaświadczenia, itp.). 
8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*: 
1) odpis z właściwego rejestru, 
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 
4) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
5) wykaz robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich prawidłowe wykonanie, 
6) wykaz osób, 
7) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, 
8) opłacona polisa ubezpieczeniowa/inny dokument poświadczający posiadanie ubezpieczenia, 
9) podpisany (zaparafowany) na każdej zapisanej stronie wzór umowy (załącznik nr 3), 
10) wykaz części zamówienia powierzonych do wykonania podwykonawcom stanowiący  załącznik nr 4, 
11) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy 
12) inne 
 ……………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………… 

 
 
 
  

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

nazwisko i imię, podpis osoby/ osób/ 
upoważnionej/ych wraz z imienną pieczątką 

 

UWAGA: 
*Jeżeli dołączone są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.  
 
 
 

 
 


