
 

 ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 
   pieczątka firmowa Wykonawcy  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Gmina Miasta Gdyni 

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 
 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

Nazwa (firma)/imię nazwisko ………………………………………………………........................…… 

Adres ………………………………………………………………………….....................……………. 

Adres do korespondencji ……………………………………………………………......................……. 

Nr telefonu/nr faksu ……………………………………………………………...................…………… 

Nr NIP (przedsiębiorca) .....................................     Nr PESEL (osoba fizyczna) ……….....................…  

e-mail: …………………………………………………………………………………....................…… 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości poniŜej 209 000 euro na 
opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy oświetleń na terenie Gdyni w 
następujących lokalizacjach: 
1) ul. Łanowa (zadanie 1) 
2) ul. Kolonia (zadanie 2) 
3) Plac zabaw przy ul. Rdestowej 33 (zadanie 3) 
4) ul. Nagietkowa (zadanie 4) 
5) ul. Miegonia i ul. Muchowskiego (zadanie 5) 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ................................... zł. (słownie: 
.................................................................................. złotych.), w tym VAT 23 %, ustaloną zgodnie 
z dyspozycjami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w następujących terminach: 

2.1. zadanie 1: ………… tygodni od daty podpisania umowy, 

2.2. zadanie 2: ………… tygodni od daty podpisania umowy, 

2.3. zadanie 3: ………… tygodni od daty podpisania umowy, 

2.4. zadanie 4: ………… tygodni od daty podpisania umowy, 

2.5. zadanie 5: ………… tygodni od daty podpisania umowy. 

3. Udzielamy gwarancji na przedmiotu zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia podpisania 
ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. 

4. Oświadczam/y, Ŝe spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2015. 2164 tj.). 

5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz, Ŝe zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 



 

6. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert. 

7. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:  

a. siłami własnymi * 

b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………..* 

*niepotrzebne skreślić 

8. Oświadczamy, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.  

9. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (załącznik Nr 7) i przyjmujemy go bez zastrzeŜeń. 

10. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złoŜenia poprawnie wystawionej faktury. 
11. UpowaŜniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia 

wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłoŜonych 
informacji oraz do wyjaśnienia kaŜdych aspektów naszej oferty. 

12. Oświadczamy, iŜ wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie 
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).  

13. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do 
obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych ( Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do 
obrotu przedstawiamy do wglądu w trakcie realizacji , a komplet przekaŜemy przed odbiorem 
końcowym. 

14. Załącznikami do oferty są niŜej wymienione oświadczenia i dokumenty:  
1) …………………………………………………………. 
2) …………………………………………………………. 
3) …………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
…...................................., dnia …....................... 
                    (miejscowość, data)    

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

                                                                                                                      (podpis i pieczęć imienna osoby/osób         
                                                                                                              właściwej/ych do reprezentowania)                           

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1A 
 

Zestawienie kosztów opracowania  
dokumentacji projektowo– kosztorysowych budowy oświetlenia w następujących lokalizacjach na terenie Gdyni: ul. Łanowa (zadanie 1), ul. Kolonia  

(zadanie 2), Plac zabaw przy ul. Rdestowej 33 (zadanie 3),ul. Nagietkowa (zadanie 4), ul. Miegonia i ul. Muchowskiego (zadanie 5). 
 

l.p. Rodzaj opracowania Zadanie 1 
(zł brutto) 

Zadanie 2 
         (zł brutto) 

Zadanie 3 
(zł brutto) 

Zadanie 4 
(zł brutto) 

Zadanie 5 
(zł brutto) 

1.  
Mapa do celów projektowych 

     

2. Materiały i załączniki do wniosku o uzyskanie 
decyzji o lokalizacji celu publicznego lub o 
warunkach zabudowy  

Plan Miejscowy 
Zagospodarowania 
Przestrzennego- nr 1901 

Plan Miejscowy 
Zagospodarowania 
Przestrzennego- nr 1908 
oraz 1904 

  Plan Miejscowy 
Zagospodarowania 
Przestrzennego- nr 0203 

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego lub o warunkach zabudowy 

     

4. Koncepcja drogowa  ul. Miegonia  Nie dotyczy  Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy  

5. Projekt budowlany wraz z niezbędnym 
uzgodnieniami, inwentaryzacją zieleni i gospodarką 
drzewostanem, badaniami geologicznymi gruntu 
wraz z opinią geotechniczną 

     

6. Projekt wykonawczy wraz ze schematem tyczenia 
inwestycji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami  

     

7.  
Projekt tymczasowej organizacji ruchu 

     

8.  
Przedmiar robót 

     

9. Kosztorys inwestorski i zbiorcze zestawienie 
kosztów  

     

10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych  

     

11. Razem kwota brutto za poszczególne zadania  
( w tym VAT 23%)  

     

12. Łączna kwota brutto za wszystkie zadania od 1 
do 5* 

 
…………………………………………… (słownie:……………………………………………………………………) 

 Podstawa wyceny: Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych 
 
…………………………………..                                                                                                                                                                                     ………………………………………………………………………….. 
           Miejscowość, data                                                                                                                                                                        podpis i pieczęć imienna osoby/osób 
                                                                                                                                                                                                      właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
*naleŜy zsumować wszystkie kwoty z wiersza 



 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
  pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

 

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowych  budowy oświetleń w następujących 
lokalizacjach na terenie Gdyni: 
1) ul. Łanowa (zadanie 1) 
2) ul. Kolonia (zadanie 2) 
3) Plac zabaw przy ul. Rdestowej 33 (zadanie 3) 
4) ul. Nagietkowa (zadanie 4) 
5) ul. Miegonia i ul. Muchowskiego (zadanie 5) 

 składamy oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 
2164). 
 
 

 
 

 

 

 

.................................., dnia ................... 
             Miejscowość, data 

............................................................ 
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania 
Wykonawcy) 

 
 



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
 
    pieczątka firmowa Wykonawcy  

 
Wykaz głównych usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat  

przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie co najmniej 2 usługi o wartości netto minimum 50 000zł kaŜda, na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie projektowania 

oświetlenia ulic, dróg i ciągów pieszych. 
 

L.
p. 

Przedmiot zamówienia 
(zakres rzeczowy) 

Wartość 
zamówienia 

        netto 

 
Wartość wykonania 

dokumentacji 
oświetlenia ulic, 
dróg i ciągów 
pieszych netto 

 
Podmiot na rzecz 

którego usługa została 
wykonana 

Data 
wykonania 
zamówienia  

 
Oddane do 

dysponowania przez 
inne podmioty 

(nazwa podmiotu)*  

 
Usługi na 

potwierdzenie 
warunku 

**  

1 2 3 4 5 6 7 8 

      

      

      

      

 
Uwaga: NaleŜy załączyć dowody, określające, czy usługi zostały wykonane naleŜycie. Dowodami tymi są poświadczenia lub oświadczenia wykonawcy, jeŜeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wśród głównych usług, potwierdzonych dowodami, powinny się znaleźć usługi na 
potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 9.1.1. SIWZ. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane usługi, wskazane w 
wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyŜej. 
*Kolumnę 7 naleŜy wypełnić jeŜeli Wykonawcą usług był podmiot inny niŜ składający ofertę. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował jego wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu (Załącznik nr 5) do oddania mu wskazanych zasobów 
na potrzeby wykonania zamówienia. 
**W kolumnie 8 naleŜy wstawić znak X przy usługach na potwierdzenie warunków, o których mowa w pkt. 9.1.1. SIWZ  
 
 

.................................., dnia ................... 
           Miejscowość, data 

        ......................................................................................................................................... 
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 

 



 

  ZAŁĄCZNIK NR 4 
 
     pieczątka firmowa Wykonawcy  

 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
uprawnień 

 

Dostępność 

Lp. 

 
Imię i nazwisko Zakres i numer 

uprawnień własna 
oddany do dyspozycji 
przez inny podmiot 
(nazwa podmiotu) 1) 

1 2 3 4 5 

1.     

2.  
 

   

 

1)   w przypadku wypełnienia kolumny nr 5 Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
iŜ będzie dysponował osobami wymienionymi w tej kolumnie na potrzeby wykonania zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (Załącznik nr 5) do 
oddania mu do dyspozycji wymienionych osób. 

 
 
 
 
.................................., dnia ................... 
   (miejscowość, data) 

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

      
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób  
  właściwej/ych do reprezentowania  
     Wykonawcy) 



 

ZAŁĄCZNIK NR 5 
 
     pieczątka firmowa Podmiotu  

 
 

ZOBOWIĄZANIE   PODMIOTU  
 (wypełnić tylko w przypadku wskazania podmiotu w kolumnie 7. w załączniku 3 lub w kolumnie 5. 

w załączniku 4)  
 
1. Nazwa i adres Podmiotu: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. oświadcza, Ŝe zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres):  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. następujących zasobów*:  

a) wiedzy i doświadczenia: ……………..…. 
b) osób zdolnych do wykonywania zamówienia: ……………………..…. 
c) zdolności finansowej i ekonomicznej:……………………………….. 

4. na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia na opracowanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy 
oświetleń w następujących lokalizacjach na terenie Gdyni: 
1) ul. Łanowa (zadanie 1) 
2) ul. Kolonia (zadanie 2) 
3) Plac zabaw przy ul. Rdestowej 33 (zadanie 3) 
4) ul. Nagietkowa (zadanie 4) 
5) ul. Miegonia i ul. Muchowskiego (zadanie 5) 

5. Oświadczam, iŜ udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
 

a) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Oświadczam, Ŝe wiadoma jest mi odpowiedzialność, która ciąŜy na mnie, zgodnie z art. 26 ust. 

2e ustawy prawo zamówień publicznych, tzn. Ŝe odpowiadam solidarnie z Wykonawcą za 
szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia przeze mnie zasobów, chyba Ŝe za 
nieudostępnienie nie ponoszę winy. 

*przy wła ściwym zasobie naleŜy wstawić znak X 
 
 
.................................., dnia ................... 
            Miejscowość, data 

............................................................ 
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania 
Wykonawcy) 

 



 

 
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 6 

 
 
 
   pieczątka firmowa Wykonawcy 
 

 
LISTA PODMIOTÓW  

NALEśĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (D.U. z 2015 r. 

poz. 184) co podmiot składający Ofertę* 
 

1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………… 

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

 

.................................., dnia ................... 
          Miejscowość, data 

............................................................ 
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania 
Wykonawcy) 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALE śNOŚCI 
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ * 

 
 

Oświadczam, Ŝe nie naleŜę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (D.U. z 2015 r. poz. 184) 

 
 

 

.................................., dnia ................... 
          Miejscowość, data 

............................................................ 
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania 
Wykonawcy) 

 
 

*niepotrzebne skreślić 


