
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Przedmiot 
przetargu 

„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 
(nazwa, adres, 
telefon/fax,  
email) 
 

 
 

Cena oferowana 
/brutto/ w zł 

(cyfrowo i słownie) 

 

Termin realizacji 1.  etapu I – do dnia 31.05.2018 r. 
2.  etapu II – do dnia 30.11.2018 r 

Gwarancja 
(w miesiącach) 

 

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. Oświadczam, że do realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudnię na umowę o pracę osoby wskazane 
w Rozdziale IV pkt 3. 

10. Informujemy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego. 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są : 

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

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

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

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

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

12. 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 1  
Zamawiający: 

Miejskiego Towarzystwa Budownictwa  
Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o. 
09-500 Gostynin, ul. Bierzewicka 14a  

Wykonawca: 

………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

……………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„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)” prowadzonego przez 
Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o., oświadczam, co następuje: 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia – Rozdział VI pkt I.1 
 
 
………………....……. (miejscowość), dnia ………….…….…. r.     ………………………………………… 

(podpis) 
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział VI pkt III, polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów:………………………….......…...……………………………………………………………………………………………………………….……….., 
w następującym zakresie: …………………………………………........................................................................................................ 
………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
 
 
…………….……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.     ………………………………………… 

(podpis) 
 
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 przy przedstawianiu 
informacji. 
 
 
…………….……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.     ………………………………………… 

(podpis) 



Załącznik nr 2 
Zamawiający: 

Miejskiego Towarzystwa Budownictwa  
Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o. 
09-500 Gostynin, ul. Bierzewicka 14a  

Wykonawca: 

………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

……………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„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)”  prowadzonego przez 
Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o., oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4, 8 ustawy Pzp. 
 
 
…………….……………. (miejscowość), dnia ………….………. r.     ………………………………………… 

(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 
ustawy Pzp, 16-20 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1-4, 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..………….................………...........……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………….……………. (miejscowość), dnia ………….………. r.     ………………………………………… 

(podpis) 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o  
udzielenie zamówienia. 
 
…………….……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.     ………………………………………… 

(podpis) 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: …………………… 
……………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:  NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
…………….……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.     ………………………………………… 

(podpis) 
 
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 przy przedstawianiu 
informacji. 
 
 
…………….……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.     ………………………………………… 

(podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
Zamawiający: 

Miejskiego Towarzystwa Budownictwa  
Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o. 
09-500 Gostynin, ul. Bierzewicka 14a  

Wykonawca: 

………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

……………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – art.24 ust 1 pkt 23 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„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)”  prowadzonego przez 
Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o., oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
 
 
…………….……………. (miejscowość), dnia ………….………. r.     ………………………………………… 

(podpis) 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 
ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 
podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………..………………….………………………………………………… 
………………………………………..………….................………...........……………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………….……………. (miejscowość), dnia ………….………. r.     ………………………………………… 

(podpis) 
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 przy przedstawianiu 
informacji. 
 
 
…………….……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.     ………………………………………… 

(podpis) 
 
 
 



Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ W TRYBIE ART. 24 UST. 11 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Wykonawca: 

………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 

……………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
Przystępując do przetargu nieograniczonego na: 
„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 przynależę/nie przynależę* do grupy kapitałowej. 
 
 
 
…………….……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.     ………………………………………… 

(podpis) 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić. 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 
 

 


