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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
            [pieczątka firmowa] 

OFERTA 
 
I. DANE WYKONAWCY: 
Wykonawca (y): 

…………………………………………………………………………………………………. 
Pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców 

………………………………………………………………………………………………….. 
Siedziba (miejscowość, kod pocztowy) oraz Adres (ulica, nr domu, nr lokalu, województwo) 

………………………………………………………………………………………………..... 
Adres do korespondencji, jeżeli inny niż powyżej (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo) 

 
w rozumieniu przepisów art.28b ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów  i usług  

(Dz. U. z 2011r Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) 
 

NIP…………………………………………….  REGON…………………………….. 
Telefon ……………………………………….    Fax ………………………………….. 

    e-mail…………………………… 

□ prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji                          
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej  

 

      adres zamieszkania Wykonawcy:  ………………………………………………………………. 
                                                        (wypełniają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) 

□   prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem …………………  

                                                       (wypełniają osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą) 

□  Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia                        
jest następujący: ……………………………………………………………………..    

                                          (wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 

 
II.   PRZEDMIOT OFERTY: 
 
dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”  
przez: URZĄD MIASTA MILANÓWKA. Procedura znak: ZP.271/26/TOM/2016                                                              
 
 
 
na:   
 
 

Remont ul. Podgórnej na odcinku  
od ul. Kościuszki  do ul. Wojska Polskiego  w Milanówku 
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III.  PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY OFERTY I KRYTERIÓW 

1. Oferujemy realizację niniejszego zamówienia publicznego określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za kwotę – Oferowana Cena całkowita: 

NAZWA ZADANIA 

OFEROWANA 
CENA  

CAŁKOWITA 
NETTO 
(W ZŁ) 

STAWKA  
PODATKU  

VAT 1)  
W % 

KWOTA 

PODATKU VAT  
 (W ZŁ) 

OFEROWANA 
CENA 

CAŁKOWITA 
BRUTTO *2) 

(W ZŁ) 

1. 2. 3. 4. 5. 
Remont ul. Podgórnej  

na odcinku 
od ul. Kościuszki   

do ul. Wojska Polskiego  
w Milanówku 

 (cena zgodna z załączonym 
Przedmiarem robót) 

    

* cena brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku  
 

Uwaga !!! Do niniejszej oferty musi zostać załączony „Przedmiar robót”  
będący załącznikiem do SIWZ, pod rygorem odrzucenia oferty bez dokonania dalszej oceny. 

 
Wartość za całość przedmiotu zamówienia brutto – zgodnie z kolumną Nr 5 - wynosi słownie: 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
1,2) Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Art. 91 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 3a. „Jeżeli 
złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.  

Należy wypełnić poniższe oświadczenie: 
Ubiegając się o niniejsze udzielenie zamówienie publiczne:  
1) Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług* LUB 
2) Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania POZA terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej: Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania                                  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………. objętych przedmiotem zamówienia 

(Wpisać należy usługę/usługi, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług), a ich wartość netto (bez kwoty podatku) 

będzie wynosiła ………………….... zł (Wpisać należy wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług 
wymienionych wcześniej)*.                                                                                    *niepotrzebne skreślić 
 

2. Informacje dotyczące Kryterium Nr  2 (wypełnia Wykonawca): 

POZOSTAŁE KRYTERIA OCENY OFERT 

1 
Oferowany przez Wykonawcę  

Okres gwarancji 

 
…………………. 

(należy wpisać oferowany okres gwarancji 
– w miesiącach) 

UWAGA !!!  Należy podać oferowany okres gwarancji (w pełnych miesiącach – 36, 48 lub 60 miesięcy). 
Za maksymalny okres Zamawiający przyjmuje 60 miesięcy. 

W przypadku braku zaoferowania okresu gwarancji lub podania okresu innego niż wymagany w SIWZ, 
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona bez dalszej oceny. 
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IV.  POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ DOTYCZĄCYCH               

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIAZKÓW WYKONAWCY 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym w SIWZ. 
2. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych, a złożenie oferty nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 

żadnych zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a oferowany 
przedmiot zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
5. Załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert 

(odpowiedzialność karna na podstawie art. 233 Kk.). 
6. Wszystkie informacje zamieszczone w przedstawionej ofercie są prawdziwe pod rygorem jej odrzucenia. 
7. Termin realizacji zamówienia [Zgodnie z rozdziałem I ust. 5 SIWZ]: Niniejszym potwierdzamy termin 

realizacji zamówienia określony w złożonej ofercie i zgodny SIWZ. 
8. Warunki płatności [Zgodnie z Projektem Umowy]: Niniejszym potwierdzamy i akceptujemy warunki płatności 

określone w Projekcie umowy. 
9. Sposób kalkulacji ceny [Zgodnie z rozdziałem I ust. 4 SIWZ]: Niniejszym potwierdzamy sposób kalkulacji ceny 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami  określonymi  w  SIWZ. 
10. Obowiązki wykonawcy [Zgodnie z Projektem Umowy]: Niniejszym przyjmujemy do wiadomości i wyrażamy 

zgodę na obowiązki Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w Projekcie Umowy. 
11. Środki łączności pozwalające na stały kontakt Zamawiającego  z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy:   

a) numer telefonu: …………………………………………………………… 
b) numer fax: ………………………………………………………………… 
c) adres poczty elektronicznej:………………………………………………… 

12. Oświadczamy, że przyjmujemy do wiadomości oraz wyrażamy zgodę na warunki i ustalenia, które będą 
wprowadzone do Umowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

13. Przez przyjęcie niniejszego zamówienia Wykonawca wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń co do publikacji 
podpisanej z wybranym Wykonawcą Umowy (wraz z nazwą i adresem Wykonawcy,  numerem umowy, datą zawarcia, 
łączną wartością oraz zakresem prac), w publicznym rejestrze umów prowadzonym przez Burmistrza Miasta 
Milanówka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka.  

 
V.   WPŁATA WADIUM                                                                                                                             

[Zgodnie z rozdziałem XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia] 

1. Forma,  w jakiej zostało wniesione wadium: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zał. nr . . . . . . . . . .  
 
2.  Numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

VI.   INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW                                                                                                 
[Patrz rozdział  I ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia] 

Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonamy:  
a) bez udziału podwykonawców * 

 
b) przy udziale podwykonawców* 

� należy wskazać te części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć Podwykonawcy*:  
……………………………………………………………………………………………………………… 

i/lub 
� należy podać nazwę firm/y Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca  powołuje się na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy*:  

………………………………………………………………………………………………………………… 
*niepotrzebne skreślić 
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VII.   INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU 

PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI                                            
[Patrz rozdział IV ust. 20 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia] 

TAK / NIE *                                                        *niepotrzebne skreślić 

Jeśli, TAK należy wypełnić OŚWIADCZENIE    �    załącznik nr _____ do oferty oraz pisemne uzasadnienie 
odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. 

VIII.   POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZAŁĄCZONYCH KOPII 

Wypełnić OŚWIADCZENIE �   Załącznik Nr ……… do oferty;  

Powyższe oświadczenie składa się, gdy na załączonych kopiach dokumentów brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” 

IX.   OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM 

1. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:…………………………………  . 
2. Osoba, która będzie Przedstawicielem Wykonawcy w czasie obowiązywania umowy: ………………….... . 
 

W załączeniu: Załączniki do oferty wyszczególnione w Wykazie załączników. 

 

Oferta została złożona na …. podpisanych i kolejno ponumerowanych stronach od nr … do nr … . 

 

                                ,  dnia   ___/___/2016 r. 

______________________________ 
podpis i pieczątka imienna 

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 
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WYKAZ DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO OFERTY 

 
Lp. 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

Strona 
oferty 

1. 
Oświadczenie potwierdzające zgodność załączonych kopii z oryginałami 

 

2.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
P.z.p.; 

 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy P.z.p; 

 

4. 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  

 

... .   

   

   

 

POUCZENIE: 

Art. 297 §1 KODEKS KARNY: ”Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) przekłada podrobiony, poświadczający nieprawdę albo 
nierzetelny dokument albo nierzetelnie, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 

art. 305 §1 KODEKS KARNY: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w 
porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz które przetarg jest dokonywany podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3” 

 

                                ,  dnia   ___/___/2016 r. 

______________________________ 
podpis i pieczątka imienna 

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 
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ZAŁĄCZNIK  NR 1 DO OFERTY 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
PRZEZ URZĄD MIASTA MILANÓWKA 

 
 

 
OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

UBIEGAJĄCEGO  SIĘ  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO  
 
 

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko]: ………………………………………………………………….. 

       

jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy/firmy [nazwa firmy]:  …………………………… 

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

Oświadczam, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22. ust. 1 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) dotyczące: 

 
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;  

3. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 

 

                                ,  dnia   ___/___/2016 r. 

______________________________ 
podpis i pieczątka imienna 

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
PRZEZ URZĄD MIASTA MILANÓWKA 
 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 

 

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko]: ………………………………………………………   

jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]:…………………………… 

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

na potwierdzenia spełnienia warunku udziału określonego w rozdz. II ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. 3) SIWZ 
składam poniższy wykaz:  

LP. 
PEŁNA NAZWA I ADRES 

ODBIORCY 

ZAMÓWIENIA 

RODZAJ I ZAKRES ORAZ MIEJSCE 

WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA 

WARTOŚĆ 

ZAMÓWIENIA 
BRUTTO 
(W ZŁ) 

TERMIN REALIZACJI 
(DZIEŃ, MIESIĄC, ROK) 

  

 

 

 

 

 

OD __/__/___ 

DO __/__/___ 

  

 

 

 

 

 

OD __/__/___ 

DO __/__/___ 

 

Na potwierdzenie powyższego załączamy dowody że, w/w roboty budowlane zostały wykonane           
w sposób należyty oraz zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. 

 

                              ,  dnia   ___/___/2016 r. 

______________________________ 
podpis i pieczątka imienna 

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 
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ZAŁĄCZNIK  NR 3 DO OFERTY 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
PRZEZ URZĄD MIASTA MILANÓWKA 
 

WYKAZ OSÓB 
 

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko]: …………………………………………………………………. 

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]:…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 

na potwierdzenie spełnienia warunku udziału określonego w rozdz. II ust. 2 pkt 2.1. ppkt. 5) SIWZ, 
składam poniższy wykaz osób:  

LP. 
IMIĘ I 

NAZWISKO 
 

ROLA W 

REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 
(STANOWISKO/ 
POWIERZONY 

ZAKRES PRAC)  

KWALIFIKACJE 

ZAWODOWE  
– NUMER ZAKRES I 

RODZAJ UPRAWNIEŃ 

DOŚWIADCZENIE 
ZAWODOWE W 

NADZOROWANIU 
(NALEŻY WPISAĆ 

NADZOROWANE PRACE 
WRAZ Z ICH ZAKRESEM) 

PODSTAWA DO 

DYSPONOWANIA NA 

PODSTAWIE ART. 26 

UST. 2B USTAWY 

P.Z.P. 

  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ZASOBY WŁASNE/ 
ZASOBY INNYCH  

PODMIOTÓW * 

……………. 

 

* NIEPOTRZENE SKRESLIĆ. 

UWAGA!!! 

NALEŻY PODAĆ PODSTAWĘ DO DYSPONOWANIA OSOBAMI WSKAZANYMI W WYKAZIE NP.: UMOWA O PRACĘ, 
UMOWA ZLECENIE. 

JEŻELI WYKONAWCA W CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU POLEGA NA ZASOBACH 
INNYCH PODMIOTÓW, ZOBOWIĄZANY JEST UDOWODNIĆ ZAMAWIAJĄCEMU, IŻ BĘDZIE DYSPONOWAŁ TYMI 
ZASOBAMI W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEDSTAWIAJĄC W TYM CELU PISEMNE 
ZOBOWIĄZANIE TYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA MU DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY 
WYKONANIA NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.  

Oświadczam, iż dokumenty potwierdzające uprawnienia wskazanej osoby, która będzie uczestniczyć                        
w wykonywaniu zamówienia  zostaną dołączone najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
Jednocześnie oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  
 
 
_______________,  dnia   ___/___/______ r. 

______________________________ 
podpis i pieczątka imienna 

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 
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ZAŁĄCZNIK  NR 4 DO OFERTY 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
PRZEZ URZĄD MIASTA MILANÓWKA 
 

 
OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

UBIEGAJĄCEGO SIĘ  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko]: ……………………………………………………………………………..

        

jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]:…………………………………… 

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

oświadczam, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w okolicznościach, o których mowa  

w art. 24. ust. 1, ust. 2 i ust. 2 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 
 
 

                                ,  dnia   ___/___/2016 r. 

______________________________ 
podpis i pieczątka imienna 

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 
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ZAŁĄCZNIK  NR 5 DO OFERTY 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
PRZEZ URZĄD MIASTA MILANÓWKA 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko]: ……………………………………………………………  

jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy/firmy [nazwa firmy]: …………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam/y, że w stosunku do Firmy, którą reprezentuję/emy, brak jest podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 
Oświadczam/y, że: 

1. Nie należę do żadnej grupy kapitałowej * 

lub 

2. Należę do grupy kapitałowej *   

W związku z przynależnością do grupy kapitałowej przekładam/y aktualną listę podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej: 

 
Lp NAZWA ADRES TELEFON E-mail 

     

 

 

                                ,  dnia   ___/___/2016 r.                         

 

______________________________ 
podpis i pieczątka imienna 

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 
                            

 
* niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR … DO OFERTY 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
PRZEZ URZĄD MIASTA MILANÓWKA 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

 

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko]: ………………………………………………………………….. 

       

jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy/firmy [nazwa firmy]: …………………………… 

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

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 

 

Oświadczam, iż  wszystkie  kopie  dokumentów załączone  do  oferty są  zgodne  z  oryginałami. 

 

Powyższe oświadczam świadom odpowiedzialności karnej z tytułu przedkładania fałszywych lub stwierdzających nieprawdę 

dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla uzyskania zamówienia publicznego  

(art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), a także konsekwencji 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 

 

                                ,  dnia   ___/___/2016 r. 

______________________________ 
podpis i pieczątka imienna 

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 
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ZAŁĄCZNIK  NR  ….. DO OFERTY 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
PRZEZ URZĄD MIASTA MILANÓWKA 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

W imieniu:     _________________________________________________________ 
(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) 

 
Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów: 

________________________________________________________________________ 
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy), 

 
do dyspozycji Wykonawcy: 

________________________________________________________________________ 
(nazwa Wykonawcy) 

Oświadczam, iż: 
a) udostępniam Wykonawcy ww. 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: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek nieudostępnienia 
ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa 
jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy. 
 
 
                                ,  dnia   ___/___/2016 r.                         

______________________________ 
podpis i pieczątka imienna 

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 
 

 

W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przedstawiając 

w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy tych zasobów w trakcie realizacji 
zamówienia, (jeżeli dotyczy). 
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ZAŁĄCZNIK  NR … DO OFERTY 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
PRZEZ URZĄD MIASTA MILANÓWKA 

      
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko]: ……………………………………………………………………. 
       

jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy/firmy [nazwa firmy]: …………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. .  
         
Oświadczam, że: 

utajnione przez w/w firmę dane zawarte w załączniku nr  ___  do oferty, dotyczące informacji:  technicznych/∗, 

technologicznych/*, organizacyjnych/∗, posiadających wartość gospodarczą/∗ nie są  powszechnie  dostępne  tzn.  
nie  są  publikowane  w  materiałach  drukowanych  bądź  w  internecie  i  w  związku  z  tym  stanowią  tajemnicę  
przedsiębiorstwa  -  w  rozumieniu  art. 11  ust. 4  ustawy  z  dnia  16.04.1993 r.   o  zwalczaniu  nieuczciwej  
konkurencji  [Dz. U.  z 2003 r. Nr  153,  poz. 1503  z późn. zm.]. 

* niepotrzebne skreślić 

 

Jednocześnie oświadczam, że utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji          
w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 
ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164 z późn. zm.).  
 

                                ,  dnia   ___/___/2016 r. 

______________________________ 
podpis i pieczątka imienna 

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


