
  

Załącznik nr 1 do SIWZ  

.......................................................... 
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców 

 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

 

 

     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  w Gnojnie 

Gnojno 148 

28-114 Gnojno 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na: ”Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019 do Szkoły 

Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Gnojnie” 

 

MY NIŻEJ PODPISANI 

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

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

................................................................................................................................................ 
(należy podać nazwę/firmę/ i dokładny adres Wykonawcy) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy /firmy/ i dokładne 

adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1.SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

2.OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

 

3. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia  za cenę: 

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości  60.000 litrów   

cena wyjściowa producenta netto …...................................zł/litr  na dzień 6 września 2018r. 

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

(nazwa i adres producenta) 

upust*/marża * w wysokości …………………..% 

cena za 1 litr po zastosowaniu upust*/marży * wynosi………………..zł netto   

podatek VAT za 1  litr................%,...............................zł 

cena brutto za 1 litr ........................................zł 

(słownie: 

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

* obowiązująca/y przez cały okres ważności umowy 

 



4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 30.04.2019 r. 

 

5. Termin płatności faktury wynosi  ………………. dni od daty dostarczenia do 

Zamawiającego. 

 

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*: 

(poniżej należy podać części zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom 

- jeśli dotyczy) 

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

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

ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie w/w części zamówienia następującym 

podwykonawcom (wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom 

- zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy - musi podać firmy podwykonawców)  

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

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

 

8. OŚWIADCZAMY, że czynności w zakresie realizacji robót będą wykonywane przez  

osoby zatrudnione na umowę o pracę zgodnie z zapisami rozdziału III  SIWZ i § 8 wzoru 

umowy. 

9. INFORMUJEMY, że wybór naszej oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania               

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów          

i usług, tj.**…………………………………………………………………..……………….. 

10. Oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są 

w następujących dokumentach:........................................................................................................ 

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

11. OŚWIADCZAMY, że Wykonawca jest*/nie jest* małym/średnim przedsiębiorcą. 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* ** 
 

13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami umowy 

(wzorem umowy), określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                      

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej             

z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na  

poniższy adres: 

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

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

nr telefonu .......................................................... nr faxu ....................................................... 

e-mail do kontaktu: ...................................................................................................................... 

 

......................................................                   
 (miejscowość, dnia)         
       .......................................................... 
                                                                                                        (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 



  

* niepotrzebne skreślić 

** W przypadku gdy wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, należy wskazać 

nazwę towaru lub usługi oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku VAT. 

1) rozporządzenie 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, str. 1).  

 

*** 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 treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

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

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
 

 

 

 

Wykonawca: 

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

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

 

reprezentowany przez: 

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

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

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

”Dostawa oleju opałowego lekkiego  w sezonie grzewczym 2018/2019 do Szkoły Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej w Gnojnie” 
prowadzonym przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Gnojnie oświadczam, co 

następuje: 

 

 

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – rozdziale V (Warunki udziału w 

postępowaniu). 

 

 

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

   …………............................................ 
          (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 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  – 

Rozdział V  (Warunki udziału w postępowaniu) polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:  

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

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

w następującym zakresie:  

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

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

 

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

               .......................................................... 
                     (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)  

 

 

 

3. 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 Wykonawcy/Pełnomocnika)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

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

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

 

Wykonawca: 

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

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

reprezentowany przez: 

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

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

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

”Dostawa oleju opałowego lekkiego  w sezonie grzewczym 2018/2019 do Szkoły Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej w Gnojnie”  

prowadzonym przez Szkołę Podstawową  im. Marii Konopnickiej w Gnojnie oświadczam, co 

następuje: 

 

I. 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 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

 

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

 

                                                                                  ............................................................. 
       (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

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). 

 

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

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

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

 

                                                                                           ............................................................ 
                                                                                                                  (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)  

 

 

 

 

 



II. 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. 

 

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

 

 

                                                                                 .................................................................. 
                                                                                           (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  

 

Oświadczam, że następujący/e  podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

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

.......................................................................................................................................................  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie podlega/ją  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

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

 

                                                                                         .............................................................. 
                                                                                            (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

IV. 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 Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 

”Dostawa oleju opałowego lekkiego  w sezonie grzewczym 2018/2019 do Szkoły Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej w Gnojnie”  

prowadzonym przez Szkołę Podstawową  im. Marii Konopnickiej w Gnojnie w imieniu 

Wykonawcy : 

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

....................................................................................................................................................... 
(wpisać nazwę/firmę Wykonawcy) 

 

oświadczam, że: 

 

       nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp*) 

 

      należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp , w skład której wchodzą następujące podmioty*): 

 

Lp. Nazwa Adres 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

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

 

                                                                                   ................................................................... 
                                                                                                          (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

* właściwe zaznaczyć 

 
UWAGA: 

 

1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejsze oświadczenie 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.  

 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy z 

członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 



 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

…………………………. 
( pieczęć Wykonawcy ) 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów  

na potrzeby realizacji zamówienia 

 

 

 

 

W imieniu:  

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

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

....................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach, którego polega Wykonawca) 

 

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów  

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

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

....................................................................................................................................................... 
(określenie zasobu –wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy) 

 

do dyspozycji Wykonawcy:  

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

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

....................................................................................................................................................... 
(nazwa Wykonawcy) 

 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:  

 

”Dostawa oleju opałowego lekkiego  w sezonie grzewczym 2018/2019 do Szkoły Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej w Gnojnie”  

gdzie Zamawiającym jest Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w Gnojnie.  

 

 

Oświadczam, iż:  

 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie (należy podać informacje  

umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby):  

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

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

 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:  

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

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

 

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  

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

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



 

d) będę realizował n.w. dostawy, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do 

warunków udziału, na których polega Wykonawca:  

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

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

 

 

 

 

Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej w 

skutek nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie  z ww. 

wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych 

zasobów nastąpiło na skutek, za które nie ponoszę winy. 

 

 

 

 
......................... miejscowość dnia ............................roku  

 

                                                                ……............................................................................... 
                                                                                                 (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej  

                                                                                                          do reprezentacji Podmiotu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA:  

 

1/ Niniejsze zobowiązanie składa wykonawca wraz z ofertą; 

2/ Zobowiązanie składa Wykonawca, który będzie wykorzystywać przy wykonywaniu 

niniejszego zamówienia niezbędne zasoby innych podmiotów. 


