
……………………………………….                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 1  

        ………………………………………. 

(nazwa i adres Wykonawcy)  

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 W związku z zapytaniem ofertowym na realizację zadania pt. 

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn, tj.:  

Część I: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV – montaż urządzeń 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejów; 

Część II: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV – montaż urządzeń 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Tokary Drugie”. 

 

Oferuję wykonanie zadania w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym nr   

RG-DIT.7011.5.2019, RG-DIT.7011.8.2019 z dnia 24.01.2020 r. za wynagrodzenie 

ryczałtowe: 
Część I: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV – montaż urządzeń 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejów 

Netto ………………zł ( słownie: …………………………..) + podatek VAT ……….. 

Brutto ………………………. zł (słownie zł …………………………………………..) 

Część II: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV – montaż urządzeń 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Tokary Drugie 

Netto ……………… zł ( słownie: ………………………….) + podatek VAT ……….. 

Brutto ……………………….. zł ( słownie zł …………………………………………)  

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, projektem 

technicznym, zakresem prac i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, zdobyłem konieczne 

informacje do przygotowania ofert i wykonania umowy.   

2. Oświadczam, że udzielam dwuletniej gwarancji jakości i rękojmi na wykonanie 

zadania. 

3. Uważam się za związanego z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

4. Oświadczam, że dostarczę dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej.  

5. Deklaruję wykonanie prac objętych zamówieniem w terminie do 30.04.2020 r. od dnia 

zawarcia umowy.  



6. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy. Jednocześnie zobowiązuje się w przypadku 

wyboru mojej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  

7. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym 

Imię i nazwisko:………………………………………… 

Tel/fax:.............................................................................. 

e-mail:…………………………………………………... 

 

 

 

…………………………….. 

Podpis osób uprawnionych  

do składania oświadczeń wiedzy  

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

                                                                                  

_____________________________________                     

                            (pieczęć firmowa oferenta) 

  

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych  

w art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b ustawy Pzp 

 

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym nr RG-DIT.7011.5.2019, RG-DIT.7011.8.2019                                                                    

na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn” 

oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 
 

1) posiadam/my kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

2) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia; 

3) posiadam/my zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia; 

 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 

dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

 

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 przedstawieniu informacji. 

 

........................., dn. .........................                                                               ................................................................. 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

wiedzy w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki      

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

_____________________________________ 

 

(pieczęć firmowa oferenta) 

 

OŚWIADCZENIE1 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

 

 

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym nr RG-DIT.7011.5.2019, RG-DIT.7011.8.2019                                                                     

na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn” 
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-

23 ustawy Pzp.  
 

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 przedstawieniu informacji.  

 

 

 

 

 

 

.....................................dnia..................... … ..................................................... 

 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy oraz 

pieczątka/pieczątki 

 

    

                                                             
 1 Niniejsze oświadczenie obejmuje również wymaganie w stosunku do os. fizycznych, oświadczenie w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp 



 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

 

Działając w imieniu ……………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa Wykonawcy) 

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w zapytaniu ofertowym nr  

RG-DIT.7011.5.2019, RG-DIT.7011.8.2019 pn „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na 

terenie Gminy Kawęczyn” ogłoszonego przez Gminę Kawęczyn oświadczam, że osoby, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 

Część I: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV – montaż urządzeń 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejów 
 

Kierownik  

budowy 

 

Imię i nazwisko 

(nr uprawnień 
budowlanych, 

przynależność do 
stosownej Izby 

Inżynierów 
Budowlanych) 

 

Opis posiadanego 
doświadczenia 

(czy posiada co najmniej 
3 letnie doświadczenie 

zawodowe po uzyskaniu 
uprawnień) 

  

Zdolności techniczne lub 
zawodowe własne 

Wykonawcy/ oddane do 
dyspozycji przez inny 

przedmiot 

 

Osoba posiadająca 
uprawnienia budowlane 

bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

     

Własne * 

/ 

Oddane do dyspozycji 

 

Część II: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV – montaż urządzeń 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Tokary Drugie 
 

Kierownik  

budowy 

 

Imię i nazwisko 

(nr uprawnień 
budowlanych, 

przynależność do 
stosownej Izby 

Inżynierów 
Budowlanych) 

 

Opis posiadanego 
doświadczenia 

(czy posiada co najmniej 
3 letnie doświadczenie 

zawodowe po uzyskaniu 
uprawnień) 

  

Zdolności techniczne lub 
zawodowe własne 

Wykonawcy/ oddane do 
dyspozycji przez inny 

przedmiot 

 

Osoba posiadająca 
uprawnienia budowlane 

bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

     

Własne * 

/ 

Oddane do dyspozycji 

 

 



UWAGA: 

1) W przypadku gdy Wykonawca w powyższym wykazie zadeklaruje, że będzie korzystał ze zdolności 
technicznych lub zawodowych innego podmiotu zobowiązany jest dołączyć do oferty oryginał 
pisemnego zobowiązania tego podmiotu do ich udostępnienia. 

2) Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części postępowania wypełnia tabelę dla danych części przy 
czym Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi tę samą osobę  
w funkcji kierownika budowy w kilku częściach. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzamy własnoręcznym podpisem, świadomi 
odpowiedzialności karnej z art. 297 i 233 Kodeksu Karnego. 

 

........................., dn. ......................... .................................................................. 

 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki



 


