
zał. do SIWZ Nr 1

FORMULARZ OFERTY

……………….. dnia  …………..…. 2014r.

pełna nazwa Wykonawcy
...............................................................
...............................................................
adres siedziby Wykonawcy
kod ……………………………………
ulica.......................................................
miasto………………………………...
województwo  ………….……………
Nr NIP ...................................................
Nr  REGON………………………..…
Nr konta bankowego
..............................................................
nr telefonu ............................................
nr fax  ...................................................
adres e-mail ……………………………
                                                                                                                    Zamawiający:
                                                                                Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa 

     Społecznego Sp. z.o.o. 
           ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg 

          tel. 94 354-74-71  fax. 94 354-25-74 
                       e-mail: biuro@ktbs.pl

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV.

      1.  Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i  wzorem umowy na  
wykonanie  i  wymianę  stolarki  okiennej  drewnianej  na  PCV  oferujemy  wykonanie  przedmiotu 
zamówienia  na warunkach opisanych w niniejszej  SIWZ za cenę wynoszącą:  ….........……........... 
netto  zł  +  …….  %  podatku  VAT,  łącznie  z  podatkiem  VAT,  ........................  brutto  zł, 
słownie:....................................................... zł. 
Cena  wykonania  i  wymiany  1  m²  okien  i  drzwi  balkonowych  PCV  uchylno  –  rozwiernych: 
.......................zł/m²  brutto                                 
Cena  brutto  obejmuje wykonanie i wymianę 1 m²  okien  i  drzwi  balkonowych  drewnianych  na 
PCV  zgodnych  z  opisem  parametrów  technicznych   materiałów  -   profilu,   okuć,   szyb   o 
współczynniku   przenikania   ciepła   szyb  zespolonych   Ug   =  1,1   W/m2*K   lub   niższym,  
nawiewników,  wydanie  instrukcji obsługi i konserwacji, przeszkolenia   najemcy   lokalu,   wydanie 
metryki   okna    lub    drzwi    balkonowych    oraz   usunięcie zdemontowanych materiałów z terenu 
posesji w terminie realizacji zlecenia.
Cena   uwzględnia   dodatkowe   uzasadnione   utrudnienia   robót   w  budynkach zamieszkałych i 
użytkowanych,  wykonanie  i  wymianę   parapetów  zewnętrznych  i  wewnętrznych  oraz  obróbkę  i 
malowanie ościeży.

Opis techniczny :
                          ......................................................................................................................
                          .......................................................................................................................
                          .......................................................................................................................  
                                             



2. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ
3.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się  z  opisem przedmiotu zamówienia  i  ze  specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i  
zasadami postępowania. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
5.  Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami w …..% , siłami podwykonawcy 

w …..%

Część zamówienia którą wykonywać będzie podwykonawca: 
…………………………………………………………………………………………………….
…...................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................

6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 
zostały przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia  
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

7. W razie ujawnienia wad i usterek w okresie gwarancyjnym zapewniamy ich usunięcie w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.  Oświadczamy,  że  oferta  zawiera  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w 
rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  Informacje  takie  zawarte  są  w 
następujących dokumentach: …................................................................................................................

9. Oferta z załącznikami zawiera ........... ponumerowanych stron (kartek).

....................................................                            .......................................................
( miejsce i data  )                                                     ( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)



zał. do SIWZ Nr 2

WYKAZ   OSÓB   ODPOWIEDZIALNYCH  ZA  WYKONYWANIE   ZAMÓWIENIA   I 
OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O  POSIADANIU  PRZEZ  TE OSOBY WYMAGANYCH 
UPRAWNIEŃ

Wykaz osób,  które  będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na 
temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania 
zamówienia, a także  zakresu wykonywanych przez  nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.

Nazwa zamówienia:

Wykonanie i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV.

Nazwa wykonawcy................................................................................................ Adres 
wykonawcy:................................................................................................

Nr tel. / fax:..........................................................................................................

L.p. Imię i Nazwisko Kwalifikacje zawodowe 
wykształcenie, uprawnienia, 

doświadczenie

Zakres wykonywanych 
czynności

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania daną 
osobą

Wykonawca na kierownika robót wyznacza …………………………………………

Niniejszym oświadczam, że osoby  które  będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

....................................................                                             .......................................................
( miejsce i data  )                                                                ( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)



zał. do SIWZ Nr 3

WYKAZ  WYKONANYCH  ZAMÓWIEŃ  O  PODOBNYM  CHARAKTERZE

Nazwa zamówienia:

Wykonanie i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV.

Nazwa wykonawcy:............................................................................................... Adres 
wykonawcy:.................................................................................................

Nr telefonu / fax:...................................................................................................

Miejsce, nazwa zamówienia, 
krótki opis, inwestor

Wartość w tys. zł. Data wykonania 
zamówienia/odbioru 

(miesiąc, rok)

...................................................                                                   .......................................................
( miejsce i data  )                                                               ( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)



zał. do SIWZ Nr 4

PISEMNE ZOBOWIAZANIE INNEGO PODPIOTU DO UDOSTĘPNIENIA SWEJ WIEDZY I 
DOŚWIADCZENIA  NA  OKRES  KORZYSTANIA  Z  NIEGO  PRZY WYKONYWANIU 
ZAMÓWIENIA 



zał. do SIWZ Nr 5

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE ZOSTAŁY 
SPORZĄDZONE  NALEŻYCIE.



zał. do SIWZ Nr 6

OŚWIADCZENIA   WYKONAWCY   Z   ART.  22   UST.  1   PRAWA   ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH

Nazwa wykonawcy................................................................................................ Adres 
wykonawcy.................................................................................................. Nr tel./ 
fax........................................................................................................... Nazwa zamówienia:

Wykonanie i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV.

Niniejszym, zgodnie z Art. 22 ust.1  Prawa  Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004  r. 
( Dz. U. z 2010 r. Nr 113,  poz.  759 ze zmianami ), oświadczam, że:

Spełniam warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

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 imienna, podpis wykonawcy)



zał. do SIWZ Nr 7

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY  O   BRAKU   PODSTAW  DO   WYKLUCZENIA W 
ZAKRESIE  ART. 24  UST.1 

( Uwaga zamawiającego - dotyczy przypadku,  gdy ofertę składa osoba prawna )

  ....................................................
     (oznaczenie Wykonawcy)

Dot.:  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na 
Wykonanie i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV.
Oświadczam, że ................................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
                              ( oznaczenie Wykonawcy)     

zamówienia  na  mocy  art.  24  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) a w szczególności:

1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona  
byłaby orzeczeniem sądu,  które uprawomocniło się,  nie wykonując zamówienia  lub wykonując je 
nienależycie;

1a. Zamawiający nie rozwiązał z ............ umowy ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia 
publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności,  
za które .............. ponosiła odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2. wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
             (oznaczenie Wykonawcy)

3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4. urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie 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. sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów  zbiorowych  za  czyny  zabronione  pod  groźbą  kary  wobec  ...................................  jako 
podmiotu zbiorowego;
                                                                                                                     (oznaczenie Wykonawcy)

6.  nie  wykonywała  bezpośrednio  czynności  związanych  z  przygotowaniem  prowadzonego 
postępowania  i  nie  posługiwała  się  w  celu  sporządzenia  oferty  osobami  uczestniczącymi  w 
dokonywaniu tych czynności;

7. nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na 
wynik postępowania o udzielenie zamówienia;

8. wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

9. wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ

...................................................                                                   .......................................................
( miejsce i data  )                                                               ( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)



zał. do SIWZ Nr 7 a

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY  W  ZAKRESIE  ART. 24  UST.1  

( Uwaga zamawiającego - dotyczy przypadku,  gdy ofertę składa osoba fizyczna )

....................................................
     (oznaczenie Wykonawcy)

Dot.:  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na 
Wykonanie i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.  
Nr 113, poz. 759) a w szczególności:

1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody, która stwierdzona 
byłaby orzeczeniem sądu,  które uprawomocniło się,  nie wykonując zamówienia  lub wykonując je 
nienależycie;

1a.  Zamawiający  nie  rozwiązał  ze  mną  ani  nie  wypowiedział  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności,  
za które ponosiłem odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2. nie otwarto wobec mnie likwidacji i nie ogłoszono upadłości;

3. nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4.  nie  skazano  mnie  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.  nie  wykonywałem  bezpośrednio  czynności  związanych  z  przygotowaniem  prowadzonego 
postępowania  i  nie  posługiwałem  się  w  celu  sporządzenia  oferty  osobami  uczestniczącymi  w 
dokonywaniu tych czynności;

6. nie składam i nie będę składał nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na  
wynik postępowania o udzielenie zamówienia;

7. wykazałem spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

8. wniosłem wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ

....................................................                                              .......................................................
( miejsce i data  )                                                             ( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)



zał. do SIWZ Nr 7 b

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY  W  ZAKRESIE  ART. 24  UST.1  

( Uwaga zamawiającego - dotyczy przypadku,  gdy ofertę składa spółka partnerska)

....................................................
     (oznaczenie Wykonawcy)

Dot.:  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na 
Wykonanie i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV.

Oświadczam, że ................................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
                              ( oznaczenie Wykonawcy)     

zamówienia  na  mocy  art.  24  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) a w szczególności:

1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona  
byłaby orzeczeniem sądu,  które uprawomocniło się,  nie wykonując zamówienia  lub wykonując je 
nienależycie;

1a. Zamawiający nie rozwiązał z ............ umowy ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia 
publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności,  
za które .............. ponosiła odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2. wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
             (oznaczenie Wykonawcy)

3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4.  partnera/członka  zarządu  nie  skazano  prawomocnie  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. sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów  zbiorowych  za  czyny  zabronione  pod  groźbą  kary  wobec  ...................................  jako 
podmiotu zbiorowego;
                                                                                                                    (oznaczenie Wykonawcy)

6.  spółka  nie  wykonywała  bezpośrednio  czynności  związanych  z  przygotowaniem prowadzonego 
postępowania  i  nie  posługiwała  się  w  celu  sporządzenia  oferty  osobami  uczestniczącymi  w 
dokonywaniu tych czynności;

7. spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ 
na wynik postępowania o udzielenie zamówienia;

8. spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

9. spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ

....................................................                                              .......................................................
( miejsce i data  )                                                                ( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)



zał. do SIWZ Nr 7 c

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY  W  ZAKRESIE  ART. 24  UST.1  

( Uwaga zamawiającego - dotyczy przypadku,  gdy ofertę składa spółka jawna)

....................................................
     (oznaczenie Wykonawcy)

Dot.:  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na 
Wykonanie i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV.

Oświadczam, że ................................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
                              ( oznaczenie Wykonawcy)     

zamówienia  na  mocy  art.  24  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) a w szczególności:

1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona  
byłaby orzeczeniem sądu,  które uprawomocniło się,  nie wykonując zamówienia  lub wykonując je 
nienależycie;

1a. Zamawiający nie rozwiązał z ............ umowy ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia 
publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności,  
za które .............. ponosiła odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2. wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
             (oznaczenie Wykonawcy)

3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4.  wspólnika  spółki  nie  skazano  prawomocnie  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. sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów  zbiorowych  za  czyny  zabronione  pod  groźbą  kary  wobec  ...................................  jako 
podmiotu zbiorowego;
                                                                                                                     (oznaczenie Wykonawcy)

6.  spółka  nie  wykonywała  bezpośrednio  czynności  związanych  z  przygotowaniem prowadzonego 
postępowania  i  nie  posługiwała  się  w  celu  sporządzenia  oferty  osobami  uczestniczącymi  w 
dokonywaniu tych czynności;

7. spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ 
na wynik postępowania o udzielenie zamówienia;

8. spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

9. spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ

....................................................                                              .......................................................
( miejsce i data  )                                                                ( pieczęć imienna, podpis wykonawcy) 



zał. do SIWZ Nr 7 d

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY  W  ZAKRESIE  ART. 24  UST.1  

( Uwaga zamawiającego - dotyczy przypadku,  gdy ofertę składa spółka komandytowa)

....................................................
     (oznaczenie Wykonawcy)

Dot.:  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na 
Wykonanie i wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV.

Oświadczam, że ................................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
                                ( oznaczenie Wykonawcy)     

zamówienia  na  mocy  art.  24  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) a w szczególności:

1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona  
byłaby orzeczeniem sądu,  które uprawomocniło się,  nie wykonując zamówienia  lub wykonując je 
nienależycie;

1a. Zamawiający nie rozwiązał z ............ umowy ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia 
publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności,  
za które .............. ponosiła odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2. wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
             (oznaczenie Wykonawcy)

3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4.  komplementariusza  nie  skazano  prawomocnie  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. sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów  zbiorowych  za  czyny  zabronione  pod  groźbą  kary  wobec  ...................................  jako 
podmiotu zbiorowego;
                                                                                                                    (oznaczenie Wykonawcy)

6.  spółka  nie  wykonywała  bezpośrednio  czynności  związanych  z  przygotowaniem prowadzonego 
postępowania  i  nie  posługiwała  się  w  celu  sporządzenia  oferty  osobami  uczestniczącymi  w 
dokonywaniu tych czynności;

7. spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ 
na wynik postępowania o udzielenie zamówienia;

8. spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

9. spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ

....................................................                                              .......................................................
       ( miejsce i data  )                                                               ( pieczęć imienna, podpis wykonawcy) 



     zał. do SIWZ Nr 9

 INFORMACJA 
o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

Nazwa wykonawcy................................................................................................ Adres 
wykonawcy.................................................................................................. Nr tel./ 
fax........................................................................................................... Nazwa zamówienia:

Wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 26 
ust.  2d  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia  pn.:  „Wykonanie  i  wymiana  stolarki  okiennej  drewnianej  na  PCV.” 
informujemy, że: 

1.  nie  należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o  ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, ze zm.) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  
ustawy Prawo zamówień publicznych,*

2.  należymy  do  grupy  kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  
konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, ze zm.) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  
ustawy Prawo zamówień publicznych i  składamy listę  podmiotów należących do tej  samej  grupy 
kapitałowej.* 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu) 
1) …………………………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………………………

4) …………………………………………………………………………………………………………

5) …………………………………………………………………………………………………………

....................................................                                              .......................................................
       ( miejsce i data  )                                                               ( pieczęć imienna, podpis wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić

UWAGA: 
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez podmioty występujący wspólnie, wymagana informacja winna być 
złożona przez każdy podmiot. 
W przypadku gdy Wykonawca, który składa ofertę należy do grupy kapitałowej, zamiast wypełniać powyższą 
Tabelę może listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej złożyć na własnym druku.



OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA                                          zał. do SIWZ Nr 8

L.p. Imię i nazwisko Adres PESEL NIP

Pełnomocnik  (jeśli 
jest ustanowiony + 

dokument 
pełnomocnictwa*)

Procentowy
- ułamkowy 

udział
w zyskach

Podpisy 
wspólników

* Dotyczy przypadku, jeśli pełnomocnik nie jest  wpisany  w rejestrze - odpisie z ewidencji  działalności gospodarczej lub działający w imieniu każdego ze 
wspólników -  pełnomocników:

....................................................                                                                                                         .......................................................
( miejsce i data  )                                                                                          ( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)


	FORMULARZ OFERTY

