
Załączniki do IDW – Wzory dokumentów 

 
Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty  
 

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
na:  „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem pn. „Budowa i modernizacja 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

na terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA” 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GOA.271.1.2019 
 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
 

 

Związek Międzygminny „EKO-SIÓDEMKA” w Krotoszynie 

ul. Kołłątaja 7 63-700 KROTOSZYN 
 

 

2.  WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
      

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

 NIP : REGON : 

   

 NIP : REGON : 

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  

E-mail  

 

4. Adres Wykonawcy do korespondencji pomiędzy stronami: 
 

Adres   

 

5. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(my), że: 

1) oferuję(my) realizację w/w zamówienia,  za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie :  
 

A- za przygotowanie materiałów przetargowych na wybór Wykonawcy 
robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” -  nie więcej 
niż 5 % wartości wynagrodzenia brutto ogółem  wymienionego 
w ppkt. D tabeli   

 

kwota netto ................................ PLN 
podatek VAT  ……….. % 
kwota brutto ……………………………………PLN  
  

B- za nadzór nad opracowaniem dokumentacji budowlanej                            
ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami - nie więcej niż 15 % 
wartości wynagrodzenia brutto ogółem  wymienionego                
w ppkt. D tabeli   
 

 

kwota netto ................................ PLN 
podatek VAT  ……….. % 
kwota brutto ……………………………………PLN  
 

C- za nadzór nad wykonaniem robót budowlanych  
 

kwota netto ................................ PLN 
podatek VAT  ……….. % 
kwota brutto ……………………………………PLN  
 

D- Ogółem wartość oferty brutto (A+B+C) wynosi:  
 

 

  kwota brutto ……………..……….. PLN 

 
 słownie: ………………………………………………………………………………………………… 
  

 
 

 

 

 



 

 

Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa 
polskiego dotyczącymi stawek VAT. 
Cena podana w punkcie 5.3) Formularza Oferty, po ewentualnej korekcie arytmetycznej 
zostanie zapisana w Umowie. 
 

2) zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę(simy) 

zastrzeżeń, 

3) gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmianami,  

4) akceptuję(emy) warunki wykonania zamówienia określone w materiałach przetargowych, 

5) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  

6) oświadczam(y), że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i przedkładamy dokumenty                           

i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków. 

7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
 

8) oświadczam(y), że przyjmuję(emy) warunki płatności faktur, w terminie do 14 dni / 21 

dni/ 30  dni  * od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

Płatność Zamawiający przekaże na konto Wykonawcy nr :................................... 

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

           *  niepotrzebne skreślić 
 

9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz 

zabezpieczyć ją zabezpieczeniem należytego wykonania, w sposób i na zasadach opisanych 

w SIWZ,  
 

10) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia] 1,  
 

11) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 

następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]2:  
 

l.p. Nazwa części zamówienia  

  

  

 

12) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO (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)) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
 

*  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 przez jego wykreślenie. 

 

13) Oświadczamy, że jesteśmy mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem (zgodnie z art. 2         

Załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji /UE/ nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r.*) : 
                                                 
1 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



�    Tak  

�    Nie   
    ( zaznaczyć właściwe) 

      *  do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które 
zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, 

 
 

14)   Załącznikami  do niniejszej oferty są : 
 

1/............................................................................................................................... 

2/............................................................................................................................... 

3/............................................................................................................................... 

4/............................................................................................................................... 

5/............................................................................................................................... 

 

 Na …… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 
 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej  
z art. 297 Kodeksu Karnego. 
 

 

 

 

6. Podpis(y): 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) i pieczęć(cie) 
osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2a– Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

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 POST ĘPOWANIU  

 
 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GOA.271.1.2019 
 

 

 

 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  

 

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem pn. 
 „Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz                      
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA” 
 

prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn, oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA WYKONAWCY:  
 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
zamawiającego w pkt.  8.1 i 8.2 Instrukcji Dla Wykonawców.  
 

Podpis(y): 
 

 

 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) i pieczęć(cie) 
osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

   

   

 

 

INFORMACJA W ZWI ĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW :  
 
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez Zamawiającego w pkt.  8.1 i 8.2  Instrukcji Dla Wykonawców, polegam 
na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………..……..…………………. 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

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

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

Podpis(y): 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) i pieczęć(cie) 
osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

   

   

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE 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. 
 

Podpis(y): 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) i pieczęć(cie) 
osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 b– Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

 
 

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 
 

 
 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GOA.271.1.2019 
 

 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  

 

 

 

 

Na  potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem pn.  
„Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą  na terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA” 
 

prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie obligatoryjnych 

przesłanek art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP. 

 

Podpis(y): 
 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) i pieczęć(cie) 
osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

   

   

 
 

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:…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Podpis(y): 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) i pieczęć(cie) 
osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

   

   



 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę 
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. 
 

Podpis(y): 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) i pieczęć(cie) 
osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

   

   

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODWYKONAWCY NIEB ĘDĄCEGO PODMIOTEM,              
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę 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), nie zachodzą podstawy 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Podpis(y): 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) i pieczęć(cie) 
osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

   

   
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE 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. 
 

Podpis(y): 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) i pieczęć(cie) 
osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

   

   

 
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 3 –  Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów 

 
ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH 

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GOA.271.1.2019 

 
Ja/My niżej podpisani reprezentujący firmę :  

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

                          (nazwa i adres Wykonawcy – podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
 

zobowiązuję/my się do oddania na rzecz 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

                   (nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 
 

do dyspozycji niezbędnych zasobów w postaci (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) : 
 

     �    sytuacji ekonomicznej lub finansowej  
     �    zdolności technicznej lub zawodowej  

 
w zakresie : 
……………………………………………………………………………………………...........   
……………………………………………………………………………………………...........  
……………………………………………………………………………………………...........  
(należy opisać udostępniany zasób/potencjał lub podać dane np. funkcja udostępnianej osoby, imię i nazwisko 
udostępnianej osoby, nazwę udostępnianego sprzętu, dokładną nazwę roboty budowlanej/dostawy/usługi/, 
która jest udostępniania), 

 
do realizacji zamówienia publicznego pn. 

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem pn. 
 „Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz                    
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA” 

 

 (nazwa zadania) 
 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 

UWAGA: 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych                                
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty             
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 22a 
ust 4 ustawy PZP). 

 
 

Zgodnie z art. 22a ust 5 ustawy PZP Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego 
 

PODPIS(Y): 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) i pieczęć(cie) 
osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

 

 

  

 

 

  



 

Załącznik nr 4 –Wzór Wykazu osób 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

na:  
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem pn. „Budowa i modernizacja punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą                         
na terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA” 

 
 

 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GOA.271.1.2019 
 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   
 

Oświadczam(y), że: 

dysponuję n/w osobami/będę dysponował n/w osobami*: 

Posiadane doświadczenie 

Lp 
Imię i nazwisko 

 
Zakres wykonywanych 

czynności w zamówieniu 
(Nazwa i przedmiot 

zamówienia/ Inwestor/ wartość 
w PLN brutto/ termin odbioru 

robót)  

Pełniona 
funkcja w 
procesie 

inwestycyjnym 

Informacja                
o podstawie do 
dysponowania 

osobą 

Ekspert nr 1 – Inżynier 
Rezydent  

  

wykształcenie wyższe 
techniczne 

  

 

 

 
Zasób: własny / 

innego podmiotu* 

  Ekspert nr 2 - Inspektor 
nadzoru w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej,   
 

   
Zasób: własny / 

innego podmiotu* 

  Ekspert nr 3 - Inspektor 
nadzoru w specjalności 
drogowej  
 

   
Zasób: własny / 

innego podmiotu* 

  Ekspert nr 4 - Inspektor 
nadzoru w specjalności 
instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych  

   
Zasób: własny / 

innego podmiotu* 

  Ekspert nr 5 - Inspektor 
nadzoru w specjalności 
instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 
elektroenergetycznych  
 

   
Zasób: własny / 

innego podmiotu* 

*
niepotrzebne skreślić. 

 
UWAGA ! 

1. W przypadku udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego – Wykonawca winien przedstawić pisemne 
zobowiązanie tego podmiotu do oddania osób do dyspozycji / wg wzoru na zał. nr 3/. 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego 
 

 PODPIS(Y): 
Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej 
oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) i pieczęć(cie) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

   

   

 
 
 



 
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia z art. 24 ust. 11 ustawy PZP  

 

OŚWIADCZENIE  Z ART. 24 UST. 11 USTAWY PRAWO ZAMÓWIE Ń 
PUBLICZNYCH 

 

           Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego dotyczącego zadania  pn. : 

na:  
 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem pn.  
„Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz                             
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA” 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  GOA.271.1.2019 
 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:       

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   
 

Oświadczam(y), że: 

1. nie należymy do żadnej grupy kapitałowej – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369)*  

 

2. nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych– w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369)* 

 

3. należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP  
i w związku z tym 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. z 2019 r., poz. 369)* 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

Lp. Nazwa podmiotu i adres 

1.  

2.  

3.  
 

Uwaga !  
1. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę 
kapitałową rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego 
 

Podpis(y): 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) i pieczęć(cie) 
osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

   

   
 

* niepotrzebne skreślić 


