
 

 

 

PROJEKT 

WZORU  OFERTY 

 

 

 

 

 

 

 



                         Załącznik Nr 1 do siwz 

 

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

/Pieczęć firmowa Wykonawcy/ 

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

                                                                                                                        / miejscowość i data/ 

 

F O R M U L A R Z        O F E R T Y 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

                                                            Szkół w  Sławnie 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 

                 26 – 332 Sławno 

 Dane o Wykonawcy 
 

1. Nazwa i siedziba Wykonawcy: 

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

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

woj. ……………………………………………….. 

NIP ...................................................    REGON ..................................................................... 

Nr telefonu ....................................................... Nr faxu .................................................. 

 

W odpowiedzi na ogłoszony przez Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Sławnie przetarg nieograniczony  

na „Dostawę oleju napędowego   w roku 2014  dla zaopatrzenia pojazdów dowożących 

dzieci do szkół”  przedkładamy niniejszą  ofertę, oświadczając jednocześnie, że 

zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania oraz 

informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji 

przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.  

 

 

 



2. Oferujemy wykonanie  całości dostaw   za cenę:  

cena netto .................................. / słownie: ........................................................ 

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

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

VAT ........... % tj. ............................ zł / słownie: ................................................ 

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

cenę brutto................................ / słownie: .......................................................... 

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

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

zgodnie  z załączoną wyceną. 

Cena obejmuje wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu 

zamówienia łącznie z podatkiem VAT. 

3. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie do dnia: 

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

4.  Termin płatności  ………. dni od daty wystawienia faktury. 

5. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją  istotnych warunków  

     zamówienia, uwzględniliśmy w cenie pełen zakres dostaw i nie wnosimy  żadnych  

     zastrzeżeń i przyjmujemy   warunki w nich określone.   

6. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone  
      w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  
      publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r.   poz. 907 z późn. zm. ). 

7. Oświadczam/y, że uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres  
      30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
 
8. Składamy niniejszą ofertę przetargową 

     we własnym imieniu/jako partner konsorcjum 

                         (niepotrzebne  skreślić).  

    zarządzanego przez …………………………..………............................................................. 
                                                                                                         (nazwa lidera) 

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

9.Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu  

     o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia  



     publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej  

     podmioty gospodarcze   ( konsorcja/spółki cywilne) jest: 

    stanowisko:        ............................................................................................................ 

    imię i nazwisko: ............................................................................................................ 

    tel/fax ........................................................................................................................... 

10. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej  

    tego samego postępowania. 

11. Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu  

       o zamówienie publiczne w rozumieniu art. 24 Pzp. 

12. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia  
       umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 
 
13. Oferta została złożona na ….. stronach,  kolejno ponumerowanych od nr …....  do nr …..  
       (wraz z załącznikami) 
 

14. Oświadczam/y że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały  

        zawarte w projekcie umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej  

        oferty do zawarcia umowy na w/w warunków w miejscu i terminie wyznaczonym  

        przez zamawiającego.       

15. Oświadczam/y że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania  oferty. 

16. Oświadczam/y  że poniesiemy wszelkie koszty związane z przygotowaniem  

       oferty. 

17. Przedmiot zamówienia  zamierzamy wykonać sami.* 

alternatywnie 

Następujące części usługi zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 
 

– określenie części zamówienia: ........................................................... 

      – określenie części zamówienia: ........................................................... 

 

............................................................                                                                                                                                                                                                                                                 
Pieczęci i podpisy  upoważnionych osób  

          do reprezentowania wykonawcy 

 



Załącznik Nr 2 do siwz 

............................................. 
    (pieczęć firmowa wykonawcy) 

  WYCENA  DOSTAWY  OLEJU NAPĘDOWEGO na rok 2014 
 

 

cenę paliw skalkulowano na dzień 2013.12.27 

 
 
 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto [PLN] 

Wartość 

netto 

[PLN] 

4 x 5 

VAT 

……… 

% 

Wartość 

brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Olej napędowy 

ON 

 

L   15.500 

    

 

1. Tak wyliczona wartość za całość zamówienia należy wpisać w załącznik Nr 1 
     „Wzór oferty”. 
 
2. Cena jednostkowa musi być podana z dokładnością 
     do dwóch miejsc po przecinku.  
 

.....................................                             ................................................ 
       miejsce i  data                                                                             / podpis upoważnionego 
                                                                                                       przedstawiciela oferenta / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 do siwz 

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

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

............................................. 
         /nazwa i  adres  Wykonawcy/ 

                                                 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny  

                                                                                    Szkół w Sławnie 

       ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 
26 – 332 Sławno 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

 (t. j.  Dz. U. z 2013 r.    poz. 907 z  późn. zm.  ) 

 
Składając ofertę w   postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na: 

„Dostawę oleju napędowego w roku 2014 dla zaopatrzenia pojazdów dowożących 

dzieci do szkół ”   

 
 

oświadczam/my, że: 
 
spełniam/my warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 (t. j.  Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn. zm.  ) dotyczące  

 

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  

 

 
.....................................                             ................................................ 
               miejsce i  data                                                                    /pieczęć i  podpis upoważnionego 
                                                                                                                                        przedstawiciela wykonawcy / 

 

 



 

Załącznik Nr 4 do siwz 

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

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

............................................. 
         /nazwa i  adres  Wykonawcy/ 

     Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny  

                                                                                    Szkół w Sławnie 

       ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 
                                                                                    26 – 332 Sławno 

  

 

O Ś W I A D C Z E N I E   

o braku podstaw do wykluczenia  

Składając ofertę w   postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na:  

„Dostawę oleju napędowego w roku 2014  dla zaopatrzenia pojazdów dowożących 

dzieci do szkół ”   

 

oświadczam,  że: 

 

nie zachodzą żadne okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, które mogłyby stanowić  podstawę do 

wykluczenia mnie, jako Wykonawcy z w/w postępowania  

tj. 

„Art. 24. 1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta 
została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

                 1a)              wykonawców,  z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego 

albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli 

rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 

niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;  

 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, 

którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 



majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.” 

10)  wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 
art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U,.poz.769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku ; 

11) Wykonawców będących spółką jawną, spółką komandytową, spółką komandytowo- akcyjną lub osobą prawną, 
których  odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementaruisza lub  urzędującego członka organu 
zarządzającego prawomocnie  skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art.10  ustawy z dnia  15 czerwca 2012r. o 
skutkach powierzenia wykonywania  pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.. 

 

 

 
.....................................                             ................................................ 
               miejsce i  data                                                                    /pieczęć i  podpis upoważnionego 
                                                                                                                                        przedstawiciela wykonawcy / 

 

 

 

 

Niniejsze „Oświadczenie....” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 5 do siwz 

………………………………………………… 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

  / nazwa i adres wykonawcy/ 

                                                                                                                                     Gminny Zespół 
                                                                                                                       Ekonomiczno-Administracyjny  
                                                                                                                                     Szkół  w Sławnie 

                                                                                       ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 
                                                                                              26-332 Sławno 

   
 

 
Informacja o  przynależności 

lub braku przynależności do grupy kapitałowej* 
 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
: dostawę oleju napędowego w roku 2014 dla zaopatrzenia pojazdów dowożących dzieci do szkół. 
 
Zgodnie z art.26 ust.2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych  
  (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz.907 z późn. zm.). 

1. Składamy listę podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50  poz. 331 z późn. zm.). 
 

Lp. Nazwa  podmiotu Adres podmiotu 

   

   

   

 
 
 
 

……………………………………………………………………………. 
/ podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

                                                                                       Wykonawcy/ 
………………………………………………… 
       ( miejscowość , data ) 
 

2. Informujemy , że nie należymy do grupy kapitałowej, której mowa w art.24 ust.2 pkt. 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
 

…………………………………………………………………………………. 
/ podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania 

                                                                                     Wykonawcy/ 
…………………………………………………………….. 
        / miejscowość,  data/ 
 

 Należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 

 


