
1 Załącznik Nr 1 

1 

- WZÓR - 
 
        ................................................ 
                  (miejscowość i data) 
 
Nazwa i siedziba Wykonawcy: ...................................................................................... 

........................................................................................................................................ 
NIP ................................................................... 
Tel .................................................................... 
Fax ................................................................... 
 

O F E R T A 
 

       Zespół Szkół 
       w Czerwionce–Leszczynach 
       ul. 3 Maja 42 
       44-230 Czerwionka-Leszczyny 
        
 
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla zamówienia                                                    
pn: „Wykonanie robót budowlanych sztolni ćwiczebnej zmierzających do 
doprowadzenia jej do zgodności z przepisami w Zespole Szkół w Czerwionce-
Leszczynach” oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia, postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
oraz niniejszą ofertą za cenę: 
 
cena brutto ...................................zł.    
 
Słownie cena brutto: 
(.........................................................................................................................złotych) 
 
2. Proponowana powyżej w pkt 1 cena brutto zostanie zamieszczona w umowie                    
na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Cena ta jest ceną ryczałtową, ma charakter stały, jednoznaczny i ostateczny. 
 
3. Oświadczamy, że w/w zamówienie wykonamy w terminie wskazanym                           
w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

 4.  Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy 60 miesięcy 
gwarancji. 

 
  5. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne 
informacje do przygotowania oferty. 
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6. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331                    
z późn. zm.) (**) / należymy do grupy kapitałowej i przedkładamy listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej (**). 
 
7.  Zakres  zadania  objętego  zamówieniem  zamierzamy:  wykonać  sami (**)/ 
zamierzamy powierzyć także podwykonawcom (**). 
 
Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: (*) 
 

Lp. Nazwa części zamówienia: 
  

 
 

 
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 
wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
9.   Wadium w kwocie 4 500,00 zł zostało wniesione w dniu .................................... 
w formie ......................................................................................................................... 
 
Zwrotu wadium należy dokonać na konto Naszej firmy: ................................................ 
....................................................................................................................................(*) 
 
10. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
postanowienia, w tym treść wzoru umowy zostały przez nas zaakceptowane                               
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści 
zgodnej z treścią wzoru umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu                    
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
11.   Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru (**) centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej(**)  jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia                                   
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert (**), 
 
2)  dowód wniesienia wadium (***), 
 
3)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
 
4)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
 
5) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,                        
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty                      
i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone, 
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6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 
 
7) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
 
8) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (**) lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania  
decyzji właściwego organu (**) - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, 
 
9) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat (**) lub zaświadczenie, że  uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (**) 
- wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, 
 
10) opłacona polisa (**), inny dokument ................................ (wpisać jaki) (**) potwierdzający,                              że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawiązanej z 
przedmiotem zamówienia, wraz z potwierdzeniem jej/jego (*) opłacenia. 
W przypadku ratalnego opłacania polisy lub innego dokumentu potwierdzenie opłat za aktualne okresy określone 
w polisie lub innym dokumencie.,(*) 
 
11) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*), 
 
12) pełnomocnictwo do występowania przez podmioty wspólnie (*), 
 
13) inne........................................................... (*).  
 
 
 
 
                     ................................................ 
                          (podpis upoważnionego 
                 przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)    jeśli dotyczy, 
(**)   niepotrzebne skreślić, 
(***) w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu kserokopię dokumentu wadialnego 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty, natomiast oryginał dokumentu wadialnego 
należy również załączyć do oferty z tym, że w sposób umożliwiający jego złożenie i przechowanie bez naruszania 
oferty w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach. 
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument lub kserokopię 
dokumentu potwierdzającego dokonanie wniesienia wadium. 


