
 

Zał. Nr 2 do SIWZ ZP-7/2018  
                                                                  

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
    

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 
 

Remont dróg powiatowych: 
1) nr K1622 Dąbie – Szczyrzyc w miejscowości Dąbie, odcinek długości ok. 1,0 km  
2) nr K1626 Kasinka Mała – Węglówka – Kasina Wielka w miejscowości Węglówka, odcinek 
długości ok. 1,0 km 
3) nr K1932 Banowice – Brzezowa – Kornatka w miejscowości Droginia, odcinek długości ok. 
400 m 
4) nr K1943 Kraków – Świątniki Górne – Myślenice w miejscowości Siepraw, odcinek długości 
ok. 1,2 km 
5) nr K1955 Dobczyce – Skrzynka – Stadniki w miejscowości Skrzynka i Stadniki, odcinek 
długości ok. 300 m 

 
Oferent  

1. Nazwa: 

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

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

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

2. Adres: 

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

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

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

3. Numer telefonu:  ................................................................................................................. 

4. Numer Faxu:  ...................................................................................................................... 

5. Adres e-mail:  ..................................................................................................................... 

6. Numer konta bankowego:  ................................................................................................. 

7. Numer identyfikacyjny NIP:  ............................................................................................. 

      8. REGON: ............................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                       . .............................. dnia: ......................... 
  (pieczęć Oferenta)      

O F E R T A   C E N O W A 
 

Nazwa Przedmiotu Zamówienia:  
Remont dróg powiatowych: 
1) nr K1622 Dąbie – Szczyrzyc w miejscowości Dąbie, odcinek długości ok. 1,0 km  
2) nr K1626 Kasinka Mała – Węglówka – Kasina Wielka w miejscowości Węglówka, odcinek długości ok. 1,0 km 
3) nr K1932 Banowice – Brzezowa – Kornatka w miejscowości Droginia, odcinek długości ok. 400 m 
4) nr K1943 Kraków – Świątniki Górne – Myślenice w miejscowości Siepraw, odcinek długości ok. 1,2 km 
5) nr K1955 Dobczyce – Skrzynka – Stadniki w miejscowości Skrzynka i Stadniki, odcinek długości ok. 300 m 

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych 
                          32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 82 
                          Nr ident. 681-16- 93-856     tel. 27-217-33   fax. 27-217-33 

Oferent: ......................................................................................................................................... 

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

…………………………………………………………………………………………….……… 
Na podstawie warunków zamówienia oraz po zapoznaniu się z zakresem robót podejmujemy się 
wykonania zamówienia z należytą starannością.  
W związku z ogłoszeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonym w 
Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 07.05.2018 r. oferujemy wykonanie robót w pełnym 
zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  dla przedmiotu zamówienia 
 

I. Kryterium – cena 
 

- ................................................................ zł /netto/ 

(słownie:.................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................) 

- ................................................................ zł /brutto/ 

(słownie:................................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................................) 

w tym podatek VAT w wysokości:  ....... %,  tj. ........................................zł. 

(słownie: ................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................................) 

II. Kryterium – Wydłużenie okresu gwarancji 
 

Deklarujemy następujące wydłużenie okresu gwarancji: 

………….. miesięcy (słownie: …………………………………………………………………..) 

III. Kryterium – Doświadczenie kierownika budowy 
 

Deklarujemy doświadczenie kierownika budowy - wg załącznika nr 3 do niniejszej Oferty 

Oświadczam(y), że: 

1. Termin realizacji części zamówienia: 15.08.2018 r. 

2. Oferta obejmuje wykonanie robót: remont odcinków dróg powiatowych nr K1622, K1626, K1932, 
K1943 i K195 5o łącznej długości 3,9 km, polegający na wykonaniu nakładek bitumicznych, 
uzupełnieniu poboczy oraz oczyszczeniu rowów. Zakres robót obejmuje m.in.: ścinanie poboczy, 
frezowanie nawierzchni, wymiana podbudowy wraz z wykorytowaniem istniejącej podbudowy i 



 

nawierzchni bitumicznej, skropienie nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 
min.-bit, wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit., w-wa ścieralne, oczyszczenie rowów, 
karczowanie krzaków, ręczne oczyszczenie mostu – chodnik pomiędzy barierami porośnięty trawą i 
chwastami i z zakrzaczeń bezpośrednio za mostem oraz uzupełnienie poboczy tłuczniem, a także inne 
zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi. 

3. Roboty objęte zamówieniem, wyszczególnione w ofercie zamierzamy wykonać sami*. 

4. Roboty (części przedmiotu zamówienia), zamierzamy zlecić podwykonawcom, wymienionym w 
oświadczeniu będącym załącznikiem do niniejszej oferty, których zakres obejmuje: ……………….. 

.……………………………………………………………………………………………………... *  
5. W związku z tym, że powołujemy się na zasoby podwykonawcy, który będzie wykonywał 
niektóre roboty/część przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp, tj. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp, w oświadczeniu, stanowiącym załączniki do niniejszej Oferty podajemy nazwę 
(firmę) tego podwykonawcy, na zasoby, którego się powołujemy.* 

Pozostałe oświadczenia: 

6. Oświadczamy, że oferowane przez nas ceny obejmują pełny zakres zamówienia określony w 
dokumentacji przetargowej. 

7. Oświadczamy, zgodnie z art. 93 ust. 1c Pzp, że wybranie naszej oferty będzie powodowało 
powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, a to w związku z dostawą …………………… o wartości …………..…… (bez 
podatku VAT) lub świadczeniem usług …………….. o wartości usługi …………………………… 
(bez podatku VAT).* 

8. Niniejszym potwierdzamy, że niniejsza Oferta jest zgodna z terminem związania Ofertą 
wymaganym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

9. Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia został przez nas zaakceptowany. 

10. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na określonych 
warunkach i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na określonych 
warunkach i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
11. Oświadczam że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem. 

     
 Tak  Nie 

Integralną część naszej Oferty stanowią załączniki: 
(1) ........................................................................................... 

(2) ........................................................................................... 

(3) ........................................................................................... 

(4) …………………………………………………………... 

(5) …………………………………………………………... 

(6) …………………………………………………………... 

 

                                                                                                            Dane osoby, która podpisuje oświadczenie 
                                                                                              (upoważnionej do składania  w  imieniu  Wykonawcy oświadczeń woli)   
 
                                                                                                                              
 
 
                                                                                                                                    ............................................. 
                                                          (podpis i pieczęć)  

 
*Jeżeli zdanie to jest nieprawdziwe należy je skreślić. 



 

Zamawiający:               Załącznik nr 1 do Oferty 
Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach 
Ul. Słowackiego 82 
32-400 Myślenice 
 
 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 

……………………………………………….………… 
 
………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP-7/2018 pn. Remont dróg 
powiatowych: 
1) nr K1622 Dąbie – Szczyrzyc w miejscowości Dąbie, odcinek długości ok. 1,0 km  
2) nr K1626 Kasinka Mała – Węglówka – Kasina Wielka w miejscowości Węglówka, odcinek długości 
ok. 1,0 km 
3) nr K1932 Banowice – Brzezowa – Kornatka w miejscowości Droginia, odcinek długości ok. 400 m 
4) nr K1943 Kraków – Świątniki Górne – Myślenice w miejscowości Siepraw, odcinek długości 
ok. 1,2 km 
5) nr K1955 Dobczyce – Skrzynka – Stadniki w miejscowości Skrzynka i Stadniki, odcinek długości ok. 
300 m, prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, 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. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

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

(podpis) 



 

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 art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

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

(podpis) 
 

 

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca: 
 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

  

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

(podpis) 
 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby 
powołuje się Wykonawca: 
 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………..….…………

………………………………………………………………….. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), niezachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

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

(podpis) 



 

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. 

 

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

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zamawiający:              Załącznik nr 2 do Oferty 
Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach 
ul. Słowackiego 82 
32-400 Myślenice 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 

……………………………………………….………… 
 
………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP-7/2018 pn. Remont dróg 
powiatowych: 
1) nr K1622 Dąbie – Szczyrzyc w miejscowości Dąbie, odcinek długości ok. 1,0 km  
2) nr K1626 Kasinka Mała – Węglówka – Kasina Wielka w miejscowości Węglówka, odcinek długości 
ok. 1,0 km 
3) nr K1932 Banowice – Brzezowa – Kornatka w miejscowości Droginia, odcinek długości ok. 400 m 
4) nr K1943 Kraków – Świątniki Górne – Myślenice w miejscowości Siepraw, odcinek długości 
ok. 1,2 km 
5) nr K1955 Dobczyce – Skrzynka – Stadniki w miejscowości Skrzynka i Stadniki, odcinek 
długości ok. 300 m,  
prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, oświadczam, co następuje: 

Informacja dotycząca Wykonawcy: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w rozdziale III – WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU  

 
 

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

(podpis) 



 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w rozdziale III – 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………..w następującym zakresie: …………………… 

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

…………………….....…………….. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

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

(podpis) 
 

 

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. 

 
 

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

(podpis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 do Oferty 
(pieczęć Oferenta) 

 
 

OŚWIADCZENIE  
dot. doświadczenia zawodowego Kierownika Budowy 

 

Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego ZP-7/2018 na: 

Remont dróg powiatowych: 
1) nr K1622 Dąbie – Szczyrzyc w miejscowości Dąbie, odcinek długości ok. 1,0 km  
2) nr K1626 Kasinka Mała – Węglówka – Kasina Wielka w miejscowości Węglówka, odcinek długości 
ok. 1,0 km 
3) nr K1932 Banowice – Brzezowa – Kornatka w miejscowości Droginia, odcinek długości ok. 400 m 
4) nr K1943 Kraków – Świątniki Górne – Myślenice w miejscowości Siepraw, odcinek długości 
ok. 1,2 km 
5) nr K1955 Dobczyce – Skrzynka – Stadniki w miejscowości Skrzynka i Stadniki, odcinek długości ok. 
300 m, 

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………. 

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

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

Niniejszym Oświadczam, że dysponuję/będę dysponował, na czas realizacji zamówienia, 
następującą osobą: ………………………………………..……., pełniącą funkcje Kierownika 
Budowy, który posiada uprawienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, w zakresie niezbędnym do kierowania robotami w specjalności drogowej, oraz aktualne 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

Równocześnie oświadczam, że powyższa osoba, której dotyczy niniejsze oświadczenie, w 
ostatnich 5 latach pełniła funkcję kierownika budowy na następujących inwestycjach: 

Lp. Nazwa inwestycji Wartość /brutto/ 
Termin 

realizacji 
Nazwa 

Zamawiającego 

Ocena wyk. robót 
zgodnie z 

protokołem 
odbioru 

      

      

      

      

      

      

 

                                                                   Dane osoby, która podpisuje oświadczenie 
                                                            (upoważnionej do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli) 
 
 
                                                                                                                                                 
                                                                   .................................................................................................. 
                                                                                                    (podpis i pieczęć)  
        .................................  
          (miejscowość, dnia) 


