
Załącznik nr 1 
 

OFERTA 
Przedmiot 
przetargu 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego („B”), garaży („C”) wraz z 
parkingami i drogami wewnętrznymi, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz 
rozbiórką istniejących parterowych budynków gospodarczych, usunięciem kolizji 
infrastruktury technicznej tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej i 
przyłączami – etap I oraz budowa budynku mieszkalno- usługowego („A”) wraz z 
urządzeniami infrastruktury technicznej i przyłączami – etap II, w ramach zadania 
„Budowa budynku mieszkalno- usługowego („A”), mieszkalnego wielorodzinnego 
(„B”), garaży („C”) przy ul. 3-go Maja w Gostyninie wraz z parkingami, zjazdami na 
ul. Parkową, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących 
parterowych budynków gospodarczych i usunięciem kolizji infrastruktury 
technicznej związanej z realizacją inwestycji (tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej 
i energetycznej)” 

Zamawiający Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o. 

Gostynin, ul. Bierzewicka 14a 

Wykonawca  

Cena oferowana 
/brutto/ w zł 

(cyfrowo i słownie) 

 

Termin realizacji 1.  etapu I – do dnia 30.09.2017 r. 
2.  etapu II – do dnia 31.10.2018 r 

Gwarancja jakości  

Termin związania 
ofertą 

30 dni 

 
 
 

............................................................... 
( podpis i pieczęć osoby uprawnionej ) 

 
1. Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia 

(Dział. II). 



2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Wadium w wysokości 100 000,00 zł zostało wniesione w formie …............................... 

5. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

6. Zamówienie zrealizujemy przy udziale Podwykonawców:* 

 a) ................................................................................................................ 

  (nazwa podwykonawcy i/lub zakres realizowany przez podwykonawcę)* 

 b) ................................................................................................................ 

  (nazwa podwykonawcy i/lub zakres realizowany przez podwykonawcę)* 

7. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej 

brutto w formie ....................................................................... 

8. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

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

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

nr tel. …................, nr faxu ….................., e-mail: …................................................... 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są : 

1. ............................................................................................................... 

2. ............................................................................................................... 

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

4. ............................................................................................................... 

5. ............................................................................................................... 

10. Oferta zawiera ......... stron ponumerowanych od nr ........ do nr .......... 

 

Dnia ..................................       .............................................................. 
                ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej ) 

* wpisać nazwę (firmę) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b Pzp, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp i/lub część 
zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
* Jeśli wykonawca nie przewiduje zatrudnienia podwykonawców wpisuje "nie dotyczy"/. 
Niewypełnienie będzie oznaczało, iż Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi. 
  

 

         ............................................................. 
                 ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej ) 



Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE 

w trybie art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 

 
 

Nazwa Wykonawcy ........................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy ............................................................................................ 

 

 

Przystępując do przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego („B”), garaży („C”) wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi, 
urządzeniami infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących parterowych budynków 
gospodarczych, usunięciem kolizji infrastruktury technicznej tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i 
energetycznej i przyłączami – etap I oraz budowa budynku mieszkalno- usługowego („A”) wraz z 
urządzeniami infrastruktury technicznej i przyłączami – etap II, w ramach zadania „Budowa budynku 
mieszkalno- usługowego („A”), mieszkalnego wielorodzinnego („B”), garaży („C”) przy ul. 3-go Maja w 
Gostyninie wraz z parkingami, zjazdami na ul. Parkową, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz 
rozbiórką istniejących parterowych budynków gospodarczych i usunięciem kolizji infrastruktury 
technicznej związanej z realizacją inwestycji (tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej)” 
oświadczam, że możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z 
art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 
Dnia ..................................     ............................................................. 

        ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE 

w trybie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 

 
 

Nazwa Wykonawcy ........................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy ............................................................................................ 
 

 

Przystępując do przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego („B”), garaży („C”) wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi, 
urządzeniami infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących parterowych budynków 
gospodarczych, usunięciem kolizji infrastruktury technicznej tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i 
energetycznej i przyłączami – etap I oraz budowa budynku mieszkalno- usługowego („A”) wraz z 
urządzeniami infrastruktury technicznej i przyłączami – etap II, w ramach zadania „Budowa budynku 
mieszkalno- usługowego („A”), mieszkalnego wielorodzinnego („B”), garaży („C”) przy ul. 3-go Maja w 
Gostyninie wraz z parkingami, zjazdami na ul. Parkową, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz 
rozbiórką istniejących parterowych budynków gospodarczych i usunięciem kolizji infrastruktury 
technicznej związanej z realizacją inwestycji (tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej)” 
oświadczam, iż w terminie składania ofert brak jest podstaw, o których mowa w art. 24 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
Dnia ..................................     ............................................................. 

        ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
dot. przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego („B”), garaży („C”) wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi, urządzeniami 
infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących parterowych budynków gospodarczych, usunięciem 
kolizji infrastruktury technicznej tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej i przyłączami – 
etap I oraz budowa budynku mieszkalno- usługowego („A”) wraz z urządzeniami infrastruktury 
technicznej i przyłączami – etap II, w ramach zadania „Budowa budynku mieszkalno- usługowego („A”), 
mieszkalnego wielorodzinnego („B”), garaży („C”) przy ul. 3-go Maja w Gostyninie wraz z parkingami, 
zjazdami na ul. Parkową, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących parterowych 
budynków gospodarczych i usunięciem kolizji infrastruktury technicznej związanej z realizacją inwestycji 
(tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej)” 
 

Nazwa Wykonawcy ........................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy ............................................................................................ 
 

Wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 

Lp. Przedmiot zamówienia 
(miejsce realizacji, zakres, szczegółowy opis, itp.)* 

Dzień, m-c i rok 
zakończenia 
zamówienia 

Wartość Zamawiający 

     

     

     

 

* informacje muszą potwierdzać spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego – 
Rozdz. VI pkt I ppkt 2). 
Do wykazu – zgodnie z zapisem Rozdz. VII pkt 1 ppkt 2) - Wykonawca załącza dowody dotyczące 
najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
(dowodem jest poświadczenie, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – inne dokumenty). 
 
 
Dnia ..................................     ............................................................. 

        ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej ) 
 



Załącznik nr 5 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć wykonaniu zamówienia 

 

dot. przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego („B”), garaży („C”) wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi, urządzeniami 
infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących parterowych budynków gospodarczych, usunięciem 
kolizji infrastruktury technicznej tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej i przyłączami – 
etap I oraz budowa budynku mieszkalno- usługowego („A”) wraz z urządzeniami infrastruktury 
technicznej i przyłączami – etap II, w ramach zadania „Budowa budynku mieszkalno- usługowego („A”), 
mieszkalnego wielorodzinnego („B”), garaży („C”) przy ul. 3-go Maja w Gostyninie wraz z parkingami, 
zjazdami na ul. Parkową, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących parterowych 
budynków gospodarczych i usunięciem kolizji infrastruktury technicznej związanej z realizacją inwestycji 
(tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej)” 
 

Nazwa Wykonawcy ........................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy ............................................................................................ 
 

Lp. Imię i Nazwisko Proponowana rola 
w realizacji 
zamówienia 

Rodzaj i nr uprawnień / 
kwalifikacji potwierdzających 

spełnienie wymagań* 
 

Wykształcenie 
Doświadczenie 
zawodowego 

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania 
osobami** 

      

      

      

 
* należy wpisać dokładną specjalność wynikającą z posiadanych uprawnień budowlanych (tzn. podać dokładną treść 
zapisaną w decyzji) 
** np. umowa o pracę, umowa o dzieło, itp. 
 
 
Oświadczam, iż osoby wskazane posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. 
 
 
Dnia ..................................     ............................................................. 

        ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej ) 
 
 



Załącznik nr 6 

OŚWIADCZENIE 
o przynależności do grupy kapitałowej 

/w trybie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo zamówień publicznych/ 

 

 
 

Nazwa Wykonawcy ........................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy ............................................................................................ 

 

 

Przystępując do przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego („B”), garaży („C”) wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi, urządzeniami 
infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących parterowych budynków gospodarczych, usunięciem 
kolizji infrastruktury technicznej tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej i przyłączami – 
etap I oraz budowa budynku mieszkalno- usługowego („A”) wraz z urządzeniami infrastruktury 
technicznej i przyłączami – etap II, w ramach zadania „Budowa budynku mieszkalno- usługowego („A”), 
mieszkalnego wielorodzinnego („B”), garaży („C”) przy ul. 3-go Maja w Gostyninie wraz z parkingami, 
zjazdami na ul. Parkową, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących parterowych 
budynków gospodarczych i usunięciem kolizji infrastruktury technicznej związanej z realizacją inwestycji 
(tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej)” oświadczam, iż wykonawca 
…..................................................... * do grupy kapitałowej …........................................................ 
 
 
Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej. 
 
 
 
 
 
Dnia ..................................     ............................................................. 

        ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej ) 
 
 
 
 
 
 

* należy wpisać odpowiednio „należy” lub „nie należy” 
 
 
 



Załącznik nr 7 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 
 
Oświadczam w imieniu …................................................................................................................ 
    /nazwa Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega/ 

iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy …........................................................................................... 

        ….......…................................................................................ 
      /nazwa i adres Wykonawcy/ 

niezbędne zasoby ….................…......................................................................................................................... 
/zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. wiedza i 
doświadczenie,  potencjał kadrowy/ 

 
niezbędne na potrzeby wykonania zamówienia pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego („B”), 
garaży („C”) wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz 
rozbiórką istniejących parterowych budynków gospodarczych, usunięciem kolizji infrastruktury 
technicznej tj. instalacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej i przyłączami – etap I oraz budowa 
budynku mieszkalno- usługowego („A”) wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i przyłączami – 
etap II, w ramach zadania „Budowa budynku mieszkalno- usługowego („A”), mieszkalnego 
wielorodzinnego („B”), garaży („C”) przy ul. 3-go Maja w Gostyninie wraz z parkingami, zjazdami na ul. 
Parkową, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz rozbiórką istniejących parterowych budynków 
gospodarczych i usunięciem kolizji infrastruktury technicznej związanej z realizacją inwestycji (tj. instalacji 
sanitarnej, wodociągowej i energetycznej)” 
oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie: 

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

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

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

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

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

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy. 
 

data: .................................. 

Podpis:    

(Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega) 


