
Załącznik nr 1 
do specyfikacji istotnych  
warunków zamówienia  
Wzór formularza oferty 

pieczęć oferenta 
 
 
 

.......................................... 
       miejscowość, data 

 
 
Do: Szkoła Podstawowa nr 9, 35-314 Rzeszów, ul. Miła 58 
 
 
Od: .............................................................................................................................................  

(pełna nazwa i dokładny adres oferenta) 

 
NIP .....................................   Regon.............................. 
 
tel.: ................................  faks: ................................ 
 
 

O f e r t a 
 
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie zadania pn.: 
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rzeszowie przy ul. Miłej 58 w 
ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” 
za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości: 
 
 
netto ......................... zł (słownie: ............................................................................................. 

.............................................................................................................................................. złotych) 

-z podatkiem VAT ............................ zł (słownie: ……………………........................................ 

.............................................................................................................................................. złotych) 

1.Oświadczamy, że wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym te, o których mowa w pkt. VII.1.5. specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
2.Przedmiot zamówienia wykonamy w następujących terminach: 
-rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy. 
-zakończenie: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy  
 
3.Potwierdzamy warunki płatności  
–zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową w tym: specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną  wykonania i odbioru robót, 
wzorem umowy i akceptujemy ją bez zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty. 
 
5.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert. 



6.Oświadczamy, że „Wzór Umowy” został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń. 
Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w 
projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
7.* Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami. 
8. * Podwykonawcom zamierzamy zlecić następujący zakres robót: 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
9.Oświadczamy ,że należymy*/nie należymy * do grupy kapitałowej  
 
Uwaga : w przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć załącznik nr 14 do oferty ,tj. listę podmiotów należących do tej samej co wykonawca 
grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych  
 
Oświadczamy, że udzielamy rękojmi i gwarancji ;na okres ....... miesięcy od daty bezusterkowego 
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
 
Uwaga: Wymagany minimalny okres rękojmi i gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty 
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
 
Do oferty dołączamy: 
Załącznik Nr 1 – Kosztorys ofertowy  
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez 
Wykonawcę. 
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy –Prawo zamówień publicznych 
Załącznik Nr 4 
a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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 
b/ Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie przedłożonych zgodnie z pakt a 
dokumentów  wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
Załącznik nr 5 - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 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 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
Załącznik nr 6 - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych robót budowlanych zgodnych z definicją zawartą w 
pkt.VI.2.1s.i.w.z. z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wg podanego wzoru „Doświadczenie w 
zakresie wykonawstwa”. 
Załącznik nr 8 - Dokumenty potwierdzające że roboty o których mowa w załączniku nr 7 
„Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 
Uwaga: 
1)Dowodem czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującym, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie z § 1 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz.U. poz. 231), jest poświadczenie, lub inne dokumenty, jeżeli z 



uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze  wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia.  
2)w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane 
w załączniku nr 7 zostały wcześniej j wykonane wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
dowodów, o których mowa w pkt 1. 
3)w miejsce poświadczeń o których mowa w pkt 1 wykonawca może przedkładać dokumenty  
potwierdzające wykonanie robot budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich 
prawidłowe ukończenie określone w § 1 ust. 1 pkt.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U Nr 226poz.1817).  
Załącznik nr 9 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia wg podanego 
wzoru „ Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ” wskazanych zgodnie 
z pkt. VI. 2.2. s.i.w.z.  
Załącznik nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy, że wykazane osoby w zał. nr 9 posiadają 
wymagane uprawnienia jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień zgodnie z 
podanym wzorem „Oświadczenie o kwalifikacjach technicznych”. 
Załącznik nr 11 - Wykaz dokumentów zastrzeżonych, jako „tajne”. Objęte wykazem dokumenty 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zamieści w oddzielnej kopercie. 
Brak załącznika oznaczać będzie, że wszystkie złożone przez Wykonawcę dokumenty są jawne i 
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 
Załącznik nr 12 *-  Pisemne zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b, jeśli 
Wykonawca polega na spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez te podmioty i 
podmioty oddają Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia.  
Załącznik nr 13 *- Pełnomocnictwo stosownie do postanowień zawartych w art. 23 ust. 2 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 
Załącznik nr 14 *- Lista podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej o 
której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych –w przypadku 
przynależności do grupy kapitałowej. 
Załącznik nr 15 - karty techniczne urządzeń zabawowych, -certyfikaty urządzeń zabawowych o 
zgodności z PN-EN 1176 „Wyposażenie palców zabaw i nawierzchni ” wystawione przez 
jednostkę certyfikującą. 
 

* 
jeżeli dotyczy 

 
 
 
 
 

...................................................... 
(imiona i nazwiska osób umocowanych 
do reprezentowania Wykonawcy i składania  
oświadczeń woli w jego imieniu) 

 
 
 
 
 

………………………………………………….. 
(podpis i pieczęć) 

 




