
 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 poniżej 209 000 euro na opracowanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Bu-
dowa ul. Arabskiej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury”, składamy następującą Ofertę na 
wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 
 

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 następujących elementów przedmiotu zamówienia zgodnie z zakre-
sem określonym w Rozdziale 7 pkt 7.1.1. SIWZ w okresie ………..tygodni od podpisania umowy. 

 

3. Zobowiązujemy się do dotrzymania wymaganych w Rozdziale 7 pkt 7.2. SIWZ terminów dla pozosta-
łego zakresu przedmiotu zamówienia. 

4. Udzielamy gwarancji jakości przedmiotu zamówienia do dnia skutecznego zawiadomienia organu nad-
zoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych, wykonanych na podstawie projektów budowla-
nych, lecz nie dłużej niż 60 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego bez 
uwag dla części A  przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczam/y, że 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 (tekst jedn. Dz. U.2015.2164). 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 
niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia, czyli na 60 dni od terminu składania Ofert. 

8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:  
a. siłami własnymi * 

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

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

c. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców, na których zasoby powołujemy się w 
ofercie, w następującym zakresie (wskazać zakres oraz nazwę podwykonawcy) 

……………………………………………………………………………………………...* 
 *niepotrzebne skreślić 



9. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
przez Zamawiającego uprawnienia.  

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia (załącznik Nr 7) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń. 

11. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie Za-
mawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 

12. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia poprawnie wystawionej faktury. 

13. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich 
badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do 
wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty. 

14. Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 91 ust.3a ustawy z dnia 
29.01.2014 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 z późn. zm.). 

*niepotrzebne skreślić 
Jeżeli powyżej zaznaczono „będzie” należy również wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez 
kwoty podatku zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2011.1054 z późn. 
zm.). Brak skreślenia, Zamawiający traktuje równoznacznie z oświadczeniem Wykonawcy, że wybór jego oferty nie 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego                zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. 
15. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie niepraw-

dziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).  

16. Załącznikami do oferty są niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:  

1) …………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………. 

 
 

 
…...................................., dnia …....................... 
    ( miejscowość, data)            
                                                                               ......………..................................................  
                                                                                                                         (podpis i pieczęć imienna osoby/osób         
                                                                                                                            właściwej/ych do reprezentowania) 



 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 opracowa-

nie dokumentacji projektowo – kosztorysowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: 

„Budowa ul. Arabskiej w Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury”, 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. 2015.2164). 

 
 

 

 
 

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

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

wej/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 jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 
Wykaz musi zawierać co najmniej dwie usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy lub rozbudowy dróg wraz z infrastrukturą techniczną, o wartości netto nie mniejszej 
niż 50 000.zł. każda, dla których w tym okresie wydane zostały decyzje o pozwoleniu na budowę lub decy-
zje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 
 

L.
p. 

Przedmiot zamó-
wienia 

(zakres rzeczowy) 

Wartość  
   zamówienia 

netto 

Podmiot 
na rzecz 
którego 

usługa została 
wykonana 

Data uzyskania 
pozwolenia na 
budowę lub 

ZRiD 

Oddane do 
dysponowania 
przez inne pod-

mioty 
(nazwa podmio-

tu)* 

Usługi na potwier-
dzenie warunku 

**  

1 2 3 4 5 6 7 

      

      

      

      

 
Uwaga: Należy załączyć dowody, określające, czy usługi zostały wykonane należycie. Dowodami  tymi są  
poświadczenia lub  oświadczenia Wykonawcy, jeżeli 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 powyżej. 
 
*Kolumnę 6 należy wypełnić jeżeli Wykonawcą usług był podmiot inny niż składający ofertę. Wykonawca  
w  takiej  sytuacji   zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,   iż  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  7  należy  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 właści-

wej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 
 


