
 
 

Załącznik nr 1 
 
 
(pieczęć firmowa) 

 
OFERTA PRZETARGOWA 

 

Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego  
w Panieńszczyźnie - pałac 

 
 

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………... 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon / Fax : ……………………………………E-mail: ……..…………………………… 
 
 
 
CENA OFERTY BRUTTO (zł):……………………..……… w tym podatek VAT (23%): ……………..... 
 
 
OKRES GWARANCJI: ……………… (lata)  
 
 

Prace objęte zamówieniem wykonamy:       własnymi siłami / przy udziale podwykonawcy  
 
W trybie podwykonawstwa zlecimy (wskazać zakres prac i podwykonawcę, któremu wykonawca 
zamierza zlecić roboty) : 

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

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

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

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

…………………………                                                                  …………………………………………………………….. 
               (data)                                                                                     (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

                                                           

 niepotrzebne skreślić (w przypadku braku skreślenia przyjmuje się wykonanie zamówienia własnymi siłami ) 

 

 



 
 

Załącznik nr 2 
 

Zamawiający: 
Gmina Jastków 
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 
21-002 Jastków 

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

reprezentowany przez: 
 
 
……………………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

 

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 POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Przebudowa w ramach 
rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie – pałac prowadzonego przez Gminę 
Jastków, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszeniu o zamówieniu 
 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 



 
 

 

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 oraz Ogłoszeniu o zamówieniu, 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
 
……………..…………………………………………………………………………………… 
 
………………………….…………………...………………………………………………….., w następującym 
zakresie:  
 
…………………………………………………………...……………………………………… 
 
……………………………………………………………...…………………………………… (wskazać podmiot i 

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

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) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 3 
 

Zamawiający: 
Gmina Jastków 
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 
21-002 Jastków 

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

reprezentowany przez: 
 
 
……………………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

 

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 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Przebudowa w ramach 
rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie – pałac prowadzonego przez Gminę 
Jastków, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

 

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

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

                                                                                                                           (podpis) 



 
 

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). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze:  

 

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

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

(podpis) 

 

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) 

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) 



 
 

Załącznik nr 4 

 

 
 
Zamawiający: 
Gmina Jastków 
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 
21-002 Jastków 

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

reprezentowany przez: 
 
……………………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA /  

GRUPA KAPITAŁOWA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Przebudowa w ramach 
rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie - pałac prowadzonego przez Gminę 
Jastków, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

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

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy 

Pzp. 

 

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

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

(podpis) 



 
 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

□ * należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp  z 

wykonawcami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak 

podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania:  

 

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

 

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

 

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

 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

   

* zakreślić właściwe 

 

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) 



 
 

Załącznik nr 5 

………………………………………………………..………………. 

(pieczęć firmowa podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW 
(opcjonalnie) 

 
Działając na podstawie art. 22a ust. 1 i 2 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, oświadczamy, że 
zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy, tj.  
 

…………………………………………………………………………..……………….…  
 
z siedzibą w ………..…………………………………………………………………….....  
do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej na potrzeby 
wykonania zamówienia pn. Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w 
Panieńszczyźnie - pałac 

 Należy wskazać: 

1.   zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego pomiotu:  
 
………………………………………………………………..…………………………………. 

2. sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego: 
 
……………………………………………...…………………………………………………… 

3.  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 
 
……………………………………………………………………………………………… 

Jako podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuję 
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

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

(podpis) 

                                                           
1 Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy, Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 
prawnych. Wykonawca w takiej musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 



 
 

Załącznik nr 6 

……………………………………….. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie - pałac 

Lp. Opis rodzaju robót 
Wartość  
brutto 

 

Daty  

 

Miejsce wykonania robót 
 

Podmiot na rzecz którego te roboty 
były wykonywane  

 

1 2 3 4 5 6 

1. 
 
 
 

 

   

Uwaga!  

 Dla wyżej wymienionych robót, na wezwanie Zamawiającego, należy przedstawić dowody2 określające, że zostały one wykonane należycie  w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 

 
data .................................. 

..................................................................... 
podpis i pieczęć osoby/ób uprawnionej/ych 

                                                           

2 Dowodami są:  
1) referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane 
2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji lub dokumentów, o których mowa w pkt 1). 

 



 
 

Załącznik nr 7 

……………………………………….. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

WYKAZ OSÓB 

Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie - pałac 

Lp. Imię i nazwisko osoby 

Stanowisko, 
na które 

osoba jest 
proponowana 

 

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych 
- uprawnienia 

- doświadczenie 
- wykształcenie 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Podstawa do 
dysponowania osobą  

(np. umowa o pracę, 
umowa zlecenie, osoba 

innego podmiotu ) 

1 2 3 4 5 6 

1 

 
 
 
 
 
 

Kierownik 
robót 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

                                                data .................................. 
                                                                      
                                                                                                                                                                                                           .................................................................... 

podpis i pieczęć osoby/ób uprawnionej/ych 


