
 
 

 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

 
 

NAZWA OFERENTA: ................................................................................................................................................ 

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

ADRES: .............................................................................................................................................................. 

POWIAT ............................................................ WOJEWÓDZTWO ............................................................ 

TEL./FAX/ E-MAIL ......................................................................................................................................... 

NIP............................................... REGON ............................................... KRS .............................................. 

BANK/ NR KONTA ......................................................................................................................................... 

Do:  

Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej 
im. A. Krupkowskiego 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie 

remontu pok. 204 i 022 w Instytucie Metalurgii i InŜynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. 
Reymonta 25, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia: 
 

Cena netto: …………………………………….…………………………………………..…………………………………………………..……… 

Cena brutto: ………………………………………………………………………………...…………………………………………...……………, 

Cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………...……………, 

PowyŜsza cena zawiera podatek VAT w wysokości ...................... % tj. ............................................................................. PLN 

Okres udzielonej gwarancji wynosi……………………………………………………………………..……………...……...……………, 

Termin realizacji umowy wynosi ……………………………………………………………………..………………...……...……………,  

Naprawę gwarancyjną tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych wartości w terminie ............................................ od 
daty zgłoszenia przez zamawiającego 
 
 

Miejscowość, ...................................................., dnia ......................................................................... r. 
 

.................................................................................................... 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych 

do reprezentowania oferenta 
 



 
 

 

Jednocześnie oświadczamy, Ŝe: 
1. WyraŜamy zgodę na okres płatności wystawionej przez siebie faktury – 21 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego, 
2. oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym równieŜ ze wzorem 

umowy i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń a warunki zostały przez nas zaakceptowane oraz zdobyliśmy konieczne 
informacje do przygotowania oferty  

3. oświadczamy, Ŝe oferta została sporządzona na podstawie: SIWZ, dokumentacji projektowej , przedmiarów robót, 
oraz wizji lokalnej, a oferowana cena obejmuje cały zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, które 
wykonamy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

4. oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, 

5. oświadczam, iŜ upowaŜnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby: 
 

 

Imię i nazwisko Wzór podpisu 
  
1. ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. 

  
2. ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………. 

  

UpowaŜnienie dla powyŜej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów) .................................., 

..............................................................................................................................................................................................................................................., 

które dołączamy do oferty. 

6. załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

1) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

5) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

6) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

7) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

8) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

9) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

10) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

11) …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

Miejscowość, ............................................, dnia .......................................................... r. 
 
 
 

.................................................................................................... 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych 

do reprezentowania oferenta 
 



 
 

 

 

Załącznik nr 2 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

 

NAZWA OFERENTA: 

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

 

ADRES………………………………………………………………………………………........................... 
 

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie remontu pok. 204 i 022 w Instytucie Metalurgii i InŜynierii Materiałowej PAN w 

Krakowie, ul. Reymonta 25. 
 
Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące udziału w niniejszym postępowaniu zawarte 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych: 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2.  Posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

 
 
 
 

Miejscowość, ...................................................., dnia ......................................................................... r. 
 

 

 

 

.................................................................................................... 
podpis osoby/osób upowaŜnionej/upowaŜnionych 

do reprezentowania oferenta 

 

(Pieczęć Oferenta) 



 
 

 

 
 

Załącznik nr 3 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

 

NAZWA OFERENTA: ……………………………………………………………………………………………………....................... 

 

ADRES…………………………………………………………………………………………………................................................................. 

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie remontu pok. 204 i 022 w Instytucie Metalurgii i InŜynierii Materiałowej PAN w 

Krakowie, ul. Reymonta 25: 
 

 
 
 
 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 

Miejscowość, ...................................................., dnia ......................................................................... r. 
 

 

 

 

.................................................................................................... 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania oferenta 

 

(Pieczęć Oferenta) 



 
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 
 
(Pieczęć Wykonawcy) 

 

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
 

NAZWA WYKONAWCY:.............................................................................................. 

ADRES:............................................................................................................... 
Przedmiot postępowania: wykonanie remontu pok. 204 i 022 w Instytucie Metalurgii i InŜynierii 

Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, 
Tryb: przetarg nieograniczony 

l. WYKAZ OSÓB 
 

Imię i Nazwisko 
Kwalifikacje/ 

Nr uprawnień zawodowych i zakres 
Zakres wykonywanych 

czynności 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowani 

osobą* 
 
 
 
 
 
 

Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej  

Numer uprawnień………....……. 

Data ich wydania…………….….. 

Szczegółowy zakres uprawnień 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Nazwa organu który je wydał………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……………………….… 

Kierownik budowy 

(odpowiedzialny za 

kierowanie robotami 

konstrukcyjno-

budowlanymi) 

 

 

Dysponuję/ 

będę 

dysponował** 

 

 

 

Oświadczamy, Ŝe wyŜej wskazane osoby posiadają uprawnienia. W przypadku wyboru mojej oferty uprawnienia 

te zostaną przedłoŜone zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

 
Miejscowość,.............................. , dnia............................. 2013. r. 

......................................................................... 
podpis osoby/osób upoważnionej/ 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
*w przypadku, gdy wykonawca wskazuję osobę, którą będzie dysponował, naleŜy oprócz informacji o podstawie do 
dysponowania osobą przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby zdolnej do 
wykonania zamówienia. 

Pisemne zobowiązanie podmiotów udostępniających, oddających Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia powinno zawierać w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
 
** niepotrzebne skreślić 



 
 

 

 

Załącznik nr 5 

 
 
 

 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej1. 

 
 

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu pok. 204 i 

022 w Instytucie Metalurgii i InŜynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25: 

 

działając na podstawie art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  

 

□ składamy listę podmiotów, wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16.02.2007 r. O Ochronie Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. 

zm.): 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1   

2   

3   

 

....................................... 
           (miejscowość, data)         

 

                                                                           .................................................................. 
(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania  w imieniu Wykonawcy)   

 
□ informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5. 

 

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

                                                
1 NaleŜy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy wykonawca naleŜy do grupy kapitałowej, konieczne jest wymienienie w tabeli wszystkich 
członków tej grupy kapitałowej 
2 Niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 

 



 
 

 

           (miejscowość, data)      

Załącznik nr 6 
 
 
 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  WYKONANE PRZEZ 
PODWYKONAWCÓW 

 
NAZWA WYKONAWCY: .................................................................................................................., 

ADRES: ................................................................................................................................................ 

Tryb: przetarg nieograniczony 

Przedmiot postępowania: wykonanie remontu pok. 204 i 022 w Instytucie Metalurgii i InŜynierii 

Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, 
TABELA 1  Wykaz części zamówienia, które zostaną  wykonane przez podwykonawców  
 

 WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, 
 które zostaną  wykonane przez podwykonawców 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

 

Miejscowość, ...................................................., dnia ........................................................................2013. r. 

 

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

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
 

    
                                                                                              

(Pieczęć Wykonawcy) 


