
Załącznik nr 1 do SIWZ 
AT-ZP.262.7.2019.EG 

 

 
.......................................           
Pieczęć Wykonawcy             
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 
 

NAZWA FIRMY:______________________________________________________________________ 

ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo 

____________________________________________________________________________________ 

 

REGON FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

NIP FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Internet: http:// ___________________________________ 

E - mail: _________________________________________ 

Tel./ Fax _________________________________________ 

Nr konta bankowego________________________________ 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę 

systemu teleinformatycznego dla WORD Katowice na okres 24 miesięcy. 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

netto ….........................................zł  słownie …..................................................................................  

 

VAT …......% tj. ............................zł  słownie ….................................................................................. 

 

brutto ….........................................zł słownie …............................................................................................ 

Wyżej wskazana kwota stanowi cenę całkowitą oferty wraz z wszystkimi kosztami oraz opłatami niezbędnymi dla realizacji 

zamówienia, a także kosztem niezbędnych materiałów i narzędzi. 

2. Proponuję następujący termin płatności  …………… dni. (Minimalny termin płatności 21 dni. Maksymalny termin wydłużenia 
terminu płatności, który będzie podlegał ocenie to 30 dni.) 

3.Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 
 
4.Akceptuję  (-jemy) bez zastrzeżeń wzór umowy (załącznik nr  2 ) przedstawiony w SIWZ. 

5.W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą  umowę zobowiązuję - (emy) się zawrzeć w miejscu i terminie 

jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego  

6.Nie uczestniczę (-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia. 

7.Informacje dotyczące podwykonawców,  nie będących podmiotami, na których zasoby powołuje się Wykonawca,  

 

Część Zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć 
podwykonawcom 

Nazwa  (firmy,  podwykonawców) 

I  

II  

II  

 
8. Podwykonawców, na których zasoby powołuje się Wykonawca należy wskazać w oświadczeniu (załącznik nr 1)` do 
formularza ofertowego 
9. Za prace wykonywane  przez podwykonawców ponosimy pełną odpowiedzialność. 

10. Wszystkie dane zawarte w mojej (naszej) ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty. 

11. Oświadczam, że udzielam rękojmii za wady na okres  24 miesiące  od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

12.Oświadczam dodatkowo, iż znam treść przepisów wymienionych w cz. III. 1.1 SIWZ i że oferowany przeze mnie przedmiot 



zamówienia zapewnia pełną zgodność z niniejszymi przepisami. 

13.Oświadczam, że wniesione zostało przez mnie wadium w formie …………….  

14.Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.* 

16. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*, 
mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 mln euro. 

małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 mln euro. 
średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 
osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 
 
pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 
20.5.2003, s. 36). 

 

 

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

miejscowość i data        podpis  osoby/osób uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy 
lub jego pełnomocnika) 

* niepotrzebne skreślić 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1/1 do oferty 
 
Uwaga. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie i nie powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu potwierdzenia, że 
nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki w postępowaniu, musi wypełnić jedno oświadczenie. 
Wykonawca, który bierze udział samodzielnie lecz powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu  potwierdzenia, że nie 
podlega wykluczeniu i spełnia (w zakresie w  jakim się powołuje na ich zasoby) warunki w postępowaniu, zamieszcza w 
oświadczeniu informację o tych podmiotach. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału  w postępowaniu 
oraz brak podstaw do wykluczenia  w zakresie, w którym każdy z wykonawców je wykazuje. . 

 

 
 
NIP/PESEL, KRS/CEIDG 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „ Dostawę systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice,  ul. Francuska 78”, 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 
rozdziale V SIWZ. 
 
………………………………….                                      ………………………………………………………. 

miejscowość i data                    podpis  osoby/osób uprawnionej do 
    reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
 
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w 
ogłoszeniu o zamówieniu rozdziale V. ust. 2 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotów: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………., w następującym zakresie………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                          (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 
 

(Uwaga: w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane 

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

miejscowość i data                    podpis  osoby/osób uprawnionej do 
    reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1/2 
 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust.1  ustawy Pzp.  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na  „Dostawę systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice,  ul. Francuska 78” , 

 
oświadczam, co następuje:  
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1  

 
 

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

miejscowość i data                    podpis  osoby/osób uprawnionej do 
    reprezentowania Wykonawcy 

 
 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-
20 lub 24 ust.5 pkt.1 Ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 
24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

miejscowość i data                    podpis  osoby/osób uprawnionej do 
    reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 
…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……………………, dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 
        ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 
 

(pieczęć wykonawcy) 


