
 
 

 

                                                                                                         Załącznik nr 1 do SWZ  

– Formularz ofertowy  

 

 
 

                                  OFERTA WYKONAWCY 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI/02/2021 

1. Dane dotyczące Zamawiającego: 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie,  

 ul. Przemysłowa 4, 99-300 Kutno 

 

2. Dane dotyczące  Wykonawcy1  
 

 

Lp. 
Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

Nr Regon, Nr NIP 

 

Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

Adres(y) e-mail 

Nr telefonu 

    

    

 

3. Osoby uprawnione do kontaktów z Zamawiającym: 

 

Imię i nazwisko 
 

Stanowisko 
 

Nr telefonu 
 

Adres e-mail 
 

 

4. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 

 

Imię i nazwisko 
 

Stanowisko 
 

Nr telefonu 
 

Adres e-mail 
 

 

 
1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich  Wykonawców 



 
 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY 

 

Składam(y) ofertę na roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn.: Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami w kierunku istniejących działek 

z zabudową mieszkaniową zlokalizowanych wzdłuż ulicy Komuny Paryskiej w Kutnie 

(działki o  nr ew. 86/2, 86/3, 117/7, 121/2, 128/1 – obręb Łąkoszyn) 
 
 

Cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia  

zgodnie z wymogami SWZ wynosi: 

Kwota Netto: ………………………….. PLN 

słownie: …………………………………………………………………………………… 

Podatek Vat: ………………………….. PLN 

słownie: ………………………………………………………………………………… 

Kwota Brutto: ………………………… PLN 

słownie: ………………………………………………………………………………… 

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 28 lutego 2022 r.,  

w tym wykonanie robót budowlanych oraz przekazanie Zamawiającemu zarejestrowanej  

w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Kutnie dokumentacji  

geodezyjnej powykonawczej. 

 

Oświadczenie: 

 

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1. Zapoznałem/liśmy się z treścią specyfikacji warunków zamówienia  wszystkimi 

dołączonymi do niej załącznikami, nie wnosimy żadnych  zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 

niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Uważam/y się za związany/ch z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków 

zamówienia. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

ostatecznego terminu składania ofert. 

3. Załączone do specyfikacji warunków zamówienia wymagania stawiane Wykonawcy oraz 

postanowienia umowy zostały przeze mnie / przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam/y, że miałem możliwość  dokonania wizji lokalnej w terenie i zdobyłem  

konieczne informacje do przygotowania oferty.   

5. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

6. Oświadczam/y, że nie uczestniczymy jako Wykonawca lub Współwykonawca  

w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w ramach niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

7. Akceptuję/emy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze 

umowy. 

8. Nie zamierzam/y powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia. 

9. Oferujemy 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi liczony od daty podpisania protokołu 

końcowego przyjętego bez żadnych usterek określonych w niniejszym postępowaniu 



 
 

 

robót budowlanych. 

 

Zastrzeżenia Wykonawcy: 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

nie mogą być ogólnie udostępnione (ponadto należy wskazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa) : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

(w przypadku braku wskazania - wpisać nie dotyczy) 

 

Oferta została złożona na   ……. (słownie:……….……………..) ponumerowanych stronach. 

 

 

 

 

 

…………………….., dnia………………… 

 

 

 

 

 
                                                                                                         

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

czytelne podpisy osób wskazanych  

w dokumencie uprawniającym do 

występowania w obrocie prawnym 

lub posiadającym pełnomocnictwo 

                                                                      

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej Ofertę podpisuje ustanowiony do reprezentowania 
Pełnomocnik lub łącznie wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę. 

 
                                                         

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 2 do oferty  

                                                      - wzór wykazu wykonanych robót 

 

 

………………………………………………… 
pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się  
wspólnie o udzielenie zamówienia 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : TI/02/2021 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  
przetargu nieograniczonego sektorowego na roboty budowlane w zadaniu  

pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami w kierunku  

istniejących działek z zabudową mieszkaniową zlokalizowanych wzdłuż ulicy Komuny Paryskiej   

w Kutnie (działki o  nr ew. 86/2, 86/3, 117/7, 121/2, 128/1 – obręb Łąkoszyn) 
 

Reprezentując Wykonawcę (nazwa): 

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

oświadczam/y, że wykonałem/am/liśmy następujące roboty budowlane: 

 

OŚWIADCZAM/Y, ŻE: 

Wykonałem/am/liśmy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zamówień, 

których przedmiotem zamówienia były roboty budowlane, polegające na budowie sieci kanalizacji 

sanitarnej o wartości nie mniej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) każda. 

 

L.p. 

Przedmiot: 
 nazwa zadania i miejsce 

realizacji robót  

z opisem tych robót 

Zamawiający 

(nazwa, 

adres, 
numer 

telefonu  

do kontaktu) 

Wartość 

brutto 

w PLN 

Data 

Wykonania 

Nazwa Wykonawcy                      
(w przypadku 

Wykonawców 

wspólnie 

ubiegających się  
o zamówienie lub 

innego podmiotu, 

adres, nr telefonu do 

kontaktu) 

 

Początek   Zakończenie 

1.   

 

    

2.  

 

     

3.   

 

    



 
 

 

…   

 

    

 

Uwaga: 

1.Do wykazu Wykonawca powinien załączyć dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie. 

2.Rodzaj i przedmiot wykonanej roboty powinien być tak opisany, by umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia  

warunków określonych w SWZ. 

3.W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz podpisany przez ustanowionego 
 do reprezentowania w postępowaniu Pełnomocnika lub łącznie przez wszystkich Wykonawców składający wspólną ofertę. 

4. Dołączyć referencje do wykonanych, wymienionych powyżej robót budowlanych. 

 

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd w zakresie 

przekazywanych informacji. 

 

 

 

…………….……………                          ...............................................................................  
Miejscowość, data                                               czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym  

                                                                                   do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Załącznik nr 3 do oferty  

- wzór wykazu osób, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia                                                                                                           

 
 

 

 
………………………………………………… 
pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się  
wspólnie o udzielenie zamówienia 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : TI/02/2021  

 

WYKAZ OSÓB 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

przetargu nieograniczonego sektorowego na roboty budowlane w zadaniu pn.:  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami w kierunku  

istniejących działek z zabudową mieszkaniową zlokalizowanych wzdłuż ulicy Komuny 

Paryskiej  w Kutnie (działki o  nr ew. 86/2, 86/3, 117/7, 121/2, 128/1 – obręb Łąkoszyn)  

 

Reprezentując Wykonawcę (nazwa): 

 

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

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

 

oświadczam/y, że ww zamówieniu uczestniczyć będą następujące osoby:  

 

 

 

Imię i nazwisko, 

wykształcenie 

 

Proponowana funkcja w realizacji 

zamówienia 

Dane dotyczące 

kwalifikacji 

zawodowych/ 

uprawnień 

  

Kierownik budowy 

 

 
 
 
 

…………….……………                          ...............................................................................  
Miejscowość, data                                                         czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym  

                                                                                      do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 

 

Uwaga: 
1.Opis powinien umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia warunków określonych w SWZ.  
2.Do oferty należy dołączyć Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia innych podmiotów. 

3.W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz podpisany przez ustanowionego do 
reprezentowania w postępowaniu Pełnomocnika lub łącznie przez wszystkich Wykonawców składający wspólną ofertę. 
         
 



 
 

 

                  Załącznik nr 4 do oferty  

– Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku podstaw do wykluczenia 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TI/02/2021 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie 

ul. Przemysłowa 4,  99-300 Kutno 

 

WYKONAWCA: 

 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 

 

 

               OŚWIADCZENIE 

Oświadczam(y) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

na roboty budowlane w zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z 

odgałęzieniami w kierunku istniejących działek z zabudową mieszkaniową 

zlokalizowanych wzdłuż ulicy Komuny Paryskiej  w Kutnie (działki o  nr ew. 86/2, 86/3, 

117/7, 121/2, 128/1 – obręb Łąkoszyn),  ponieważ w stosunku do mnie(nas) nie zachodzą 

przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, określone w regulaminie 

udzielania zamówień, obowiązującym w niniejszym postępowaniu. 

 

PODPIS(Y): 

 
 

 

L.p. 

 

Nazwa(y)   

   

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty 

w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

 

Miejscowość        

i data 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  ……………………                                                  …………………………………………. 
miejscowość, data     czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie 

                                                                                                                         uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

                                                                                                                        lub posiadających pełnomocnictw



 
 

 

 


