
 

Zał. Nr 2 do SIWZ ZP-6/2019  
                                                                  

 
 
 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
    

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 
 

Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 01016704 i budowa nowego mostu w ciągu drogi 
powiatowej nr K1935 Myślenice – Bysina – Jasienica w miejscowości Jasienica w km 5+600  

wraz z dojazdami 
 
 
 
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:  

Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 01016704 i budowa nowego mostu w ciągu drogi 
powiatowej nr K1935 Myślenice – Bysina – Jasienica w miejscowości Jasienica w km 5+600 wraz 
z dojazdami 

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: 17.05.2019 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 branży mostowej 
 

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

IV. Kryterium – Doświadczenie kierownika budowy branży drogowej 
 

Deklarujemy doświadczenie kierownika budowy - wg załącznika nr 4 do niniejszej Oferty 

Oświadczam(y), że: 

1. Termin realizacji zamówienia: całość zadania do 15.12.2019 r., z zastrzeżeniem że część drogową 
należy wykonać do 31.10.2019 r. 

2. Oferta obejmuje wykonanie robót: wykonanie rozbiórki istniejącego mostu w ciągu drogi powiatowej 
nr K1935 w miejscowości Jasienica i budowa nowego mostu oraz przebudowa dojazdów do tego mostu. 
W zakres zamówienia wchodzą następujące roboty: Most: roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, 



 

wykonanie objazdu i kładki dla pieszych, usunięcie humusu), roboty rozbiórkowe (cięcie nawierzchni, 
rozebranie podbudowy i nawierzchni wraz z wywozem gruzu, demontaż poręczy mostowych, rozebranie 
konstrukcji mostowych żelbetowych, demontaż rusztu stalowego wraz  z wywozem gruzu i złomu), 
roboty ziemne, podpory (podkłady betonowe, deskowanie, zbrojenie, betonowanie), ustrój nośny 
(deskowanie, zbrojenie, betonowanie, dostawa i montaż kotew talerzowych), montaż łożysk, izolacje 
(izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, oczyszczenie powierzchni pod izolacje, izolacje z 
papy termozgrzewalnej gr. 5 mm), odwodnienie ustroju niosącego (sączki odwadniające, ułożenie 
drenażu podłużnego w osi odwodnienia), płyty przejściowe (podkłady betonowe, deskowanie, zbrojenie, 
betonowanie, warstwa ochronna izolacji płyt przejściowych), drenaż z płytami przejściowymi, montaż 
krawężników kamiennych, kapy chodnikowe (deskowanie, zbrojenie, montaż rur fi 110 w chodnikach, 
betonowanie), montaż barier sprężystych, nawierzchnia na moście (nawierzchnia z mieszanek min.-bit. 
– w-wa wiążąca gr. 4 cm i w-wa ścieralna gr. 5 cm, wykonanie nawierzchni na bazie emulsji 
modyfikowanej polimerami i kruszywem – chodnik), wykonanie dylatacji bitumicznej na jezdni mostu i 
chodnikach, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową (gruntowanie 
powierzchni stropowych, dwukrotne malowanie, gruntowanie powierzchni pionowych, malowanie 
podpór), obrukowanie stożków i skarp, odwodnienie (kanały z rur fi 200 i fi 500, studzienki ściekowe fi 
500, studnie rewizyjne z kręgów fi 1000), wykonanie podbudowy (korytowanie, zagęszczenie podłoża, 
wykonanie warstw podbudowy, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych), wykonanie 
nawierzchni dojazdów (podbudowa, nawierzchnia z mieszanek min.-bit. – w-wa wiążąca gr. 6 cm i w-
wa ścieralna gr. 5 cm, chodnik z kostki brukowej bet. gr. 6 cm, skropienie pobocza), elementy ulic – 
montaż krawężników i obrzeży, wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem, wprowadzenie 
docelowej organizacji ruchu i montaż urządzeń BRD; Dojazdy: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
(roboty pomiarowe, usunięcie humusu, rozbiórka przepustów, nawierzchni  zjazdów i skrzyżowań, 
ogrodzeń, barier drogowych, frezowanie i cięcie nawierzchni), roboty ziemne, roboty w zakresie 
kanalizacji (studnie rewizyjne fi 1000 i 1200, kanały z rur fi 630, 500400 i 200 mm, studzienki ściekowe 
fi 500), podbudowy (profilowanie i zagęszczenie podłoża, separacja warstw gruntu geowłókninami, 
podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, 15 cm, 25 cm, 35 cm, podbudowa z betonu asfaltowego), 
nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 25 cm, nawierzchnie ulepszone (nawierzchnia betonowa gr. 12 
cm, nawierzchnia z mieszanek min.-bit., w-wa wiążąca gr. 6 cm, wyrównanie istniejącej podbudowy 
mieszanką min.-bit., siatka zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych, skropienie nawierzchni, 
nawierzchnie z mieszanek min.-bit., w-wa ścieralna gr. 5 cm), urządzenia odwadniające (umocnienie 
rowów elementami prefabrykowanymi, odwodnienie liniowe, przebudowa rowów z wyprofilowaniem 
dna i skarp, przepusty rurowe pod zjazdami), montaż krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni 
chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i 8 cm, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi 
typu „Krata”, wykonanie pobocza szer. 1 m  z tłucznia, humusowanie i obsianie skarp, budowa 
ogrodzenia z siatki wraz z budową bramy wjazdowej i furtki, oznakowanie pionowe i poziome wraz z 
urządzeniami zabezpieczającymi. oraz inne zgodnie z załączonymi kosztorysami. 

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. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

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

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

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

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

     
 Tak  Nie 

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

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

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

(4) …………………………………………………………... 

(5) …………………………………………………………... 

(6) …………………………………………………………... 

(7) …………………………………………………………… 

 

 

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

                                                             (podpis i pieczęć)  
 
 
 
 
*Jeżeli zdanie to jest nieprawdziwe należy je skreślić 
** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, wykreśla się treść 
oświadczenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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-6/2019 pn. Rozbiórka 

istniejącego mostu o nr JNI 01016704 i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 

K1935 Myślenice – Bysina – Jasienica w miejscowości Jasienica w km 5+600 wraz z dojazdami, 

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-6/2019 pn. Rozbiórka 

istniejącego mostu o nr JNI 01016704 i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 

K1935 Myślenice – Bysina – Jasienica w miejscowości Jasienica w km 5+600 wraz z dojazdami, 

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 branży mostowej 

 

Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego ZP-6/2019 na: 

Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 01016704 i budowa nowego mostu w ciągu drogi 
powiatowej nr K1935 Myślenice – Bysina – Jasienica w miejscowości Jasienica w km 5+600 wraz 
z dojazdami 

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 mostowej, 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) 
 
 
                                                                                                                                                 
     .................................  
     (miejscowość, dnia)                              .................................................................................................. 
                 (podpis i pieczęć)  
 



 

Załącznik Nr 3 do Oferty 
(pieczęć Oferenta) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE  
dot. doświadczenia zawodowego Kierownika Budowy branży drogowej 

 

Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego ZP-6/2019 na: 

Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 01016704 i budowa nowego mostu w ciągu drogi 
powiatowej nr K1935 Myślenice – Bysina – Jasienica w miejscowości Jasienica w km 5+600 wraz 
z dojazdami 

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) 
 
 
                                                                                                                                                 
     .................................  
     (miejscowość, dnia)                              .................................................................................................. 
                 (podpis i pieczęć)  
 


