
                                                                                 Załącznik nr 1                       

Numer sprawy: PZD.2.272.3.2019 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa:     ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 

Zamawiający:  
POWIAT GRÓJECKI  
 Ul. Piłsudskiego 59 ; 05-600 – Grójec 
NIP  797 205 22 12   

 
Odbiorca:  
Powiatowy Zarząd Dróg  w Grójcu z siedzibą w Odrzywołku 
Odrzywołek 8a ;  05-622 Belsk Duży  

 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym BZP  
 

Ogłoszenie nr 521703-N-2019 z dnia 2019-03-06 r.  

na zadanie :  

Dostawa kruszywa do bazy Obwodu Drogowego w Odrzywołku  w łącznej ilości  1300 ton   

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 

    Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem 

 

    za całkowitą cenę ofertową netto …………………………..PLN 

    Podatek VAT 23 % ……………………… PLN 

    Ogółem cena z podatkiem VAT ………………………PLN 

słownie: …………………………………………………………………………………………………………..  

zgodnie z wyliczeniem w poniższej tabeli: 
 
 
 
 



 
 
Lp. 
 

 
 
Przedmiot zamówienia 

 
 

Ilość prognozowana (ton) 

 
cena 1 tony 
netto 
 

 
Wartość 
Kolumna 
3x4 

1 2 3 4 5 
 

 1 Dostawa grysów dolomitowych   
płukanych o frakcji  2/8   mm w ilości 
1000 ton do remontów cząstkowych 
dróg 

 
1000,00 

 
 

 
 

2.   Dostawa   kruszywa łamanego   
( tłuczeń) o frakcji  0/31,5 mm 

300,00   

 
                                                                                              wartość razem netto 

 

                                                                               
                                                                                               podatek VAT 23% 

 

                                                              

                                                                                        Razem koszty brutto     
 

   

3. Deklarujemy  termin dostawy kruszywa ………….. dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy zastrzeżeń. 

5. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy. 

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. Na 

potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w formie  

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

      Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na: 

      nr konta………………………………………………………………………………………………… 

7. Zamówienie realizujemy: 

       

       

W przypadku udziału podwykonawców należy wypełnić poniższą tabelę                  

Rodzaj części zamówienia 
powierzonego podwykonawcy  

Procentowa wartość 
całości zamówienia 

zlecona podwykonawcy 

Nazwa Podwykonawcy 

(o ile jest już znana, podać nazwy 
firmy Podwykonawców) 

 

 

 

  

 

 

 

  

8. Oświadczamy, że w celu wykazania  spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

  powołujemy się na zasoby podmiotów trzecich dołączając pisemne  zobowiązanie,  

  

9. Informujemy, że: 

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 



 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 

odniesieniu do następujących towarów/usług: …………………………………………………… 

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to 

……………………………………………………………………… zł brutto *. 

10. Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.),: 

jesteśmy małym , średnim przedsiębiorstwem 

nie jesteśmy małym , średnim przedsiębiorstwem * 

11. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i na 

warunkach określonych przez Zamawiającego. 

12. Wszelka korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem proszę kierować na adres: 

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

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

Imię i nazwisko:………………………………………………………….telefon:………………………… 

Fax:……………………………………….a-mail:……………………………………………………… 

13. Oferta: 

a) nie zawiera informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa*, 

b) zawiera informację stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte na 

stronach……………. oferty*. 

14. Ofertę składamy na …………………. stronach. 

15. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy 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 – należy usunąć 

treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie 

[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)] 

16. Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są: 

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

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

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

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

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

.............................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 
*) niepotrzebne skreślić 

 

 
 



Załącznik nr 2                     
Zamawiający:  
POWIAT GRÓJECKI  
 Ul. Piłsudskiego 59 ; 05-600 – Grójec 
NIP  797 205 22 12   
Odbiorca:  
Powiatowy Zarząd Dróg  w Grójcu z siedzibą w Odrzywołku 
Odrzywołek 8a ;  05-622 Belsk Duży  

 
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  

I KRYTERIÓW SELEKCJI  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa kruszywa do bazy 

Obwodu Drogowego w Odrzywołku  w łącznej ilości  1300 ton  (nazwa postępowania), 

prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu z/s w Odrzywołku  (oznaczenie 

zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w ……..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać 

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w 

postępowaniu). 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że spełniam kryteria selekcji określone przez zamawiającego w 

..……………………………………………………………………………………………. (wskazać dokument 

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono kryteria selekcji),  

tj. ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 (wymienić kryteria selekcji, które spełnia wykonawca). 

…………….……. (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………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i 

właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono 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) 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania kryteriów selekcji, określonych przez zamawiającego 

w…………………………………………………………..…………….. (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na 

zasobach następującego/cych 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:  
POWIAT GRÓJECKI  
 Ul. Piłsudskiego 59 ; 05-600 – Grójec 
NIP  797 205 22 12   
Odbiorca:  
Powiatowy Zarząd Dróg  w Grójcu z siedzibą w Odrzywołku 
Odrzywołek 8a ;  05-622 Belsk Duży  

 

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 Dostawa kruszywa do bazy 

Obwodu Drogowego w Odrzywołku  w łącznej ilości  1300 ton  (nazwa postępowania), 

prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu  z/s w Odrzywołku  (oznaczenie 

zamawiającego),), oświadczam, co następuje: 

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 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 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:  
…………………………………………………………………………………………..…………………...........

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

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

…………….……. (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 PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 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. 

…………….……. (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 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

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

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
WYKAZ  DOSTAW  WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT  

PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa 
kruszywa do bazy Obwodu Drogowego w Odrzywołku  w łącznej ilości  1300 ton    

 

 
Lp. 

Rodzaj dostaw  Wartość dostaw   
brutto (zł) 

Data wykonania  Nazwa i adres 
odbiorcy  

(zamawiającego)  

1 2 3 4 5 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
1. Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody dotyczące dostaw wykazanych w zestawieniu. 
2. W przypadku gdy rozliczenie za wykonane zadania dokonane zostały w innej walucie niż zł , Wykonawca dokona 

przeliczenia na podstawie średniego kursu złotego NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w BZP.  

 
 
…………………………data………………………         

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

                                                                                                                                  (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 
 

 
 

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 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu  z/s w Odrzywołku  i w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie  pn: Dostawa kruszywa do bazy Obwodu Drogowego w Odrzywołku  w łącznej ilości  
1300 ton   w imieniu Wykonawcy: 
 
……………………………………………………………………………………………….................................
……………………………………………………………………………………………….................................
……………………………………………………………………………………………….................................
.................................................................................................................................................................. 

/wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy/ 
 
oraz w nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp oświadczam, że : 
 
* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, co 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu; 
 
 
* należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, co 
następujący Wykonawca / Wykonawcy, który / którzy złożył / złożyli ofertę / oferty                             
w niniejszym postępowaniu: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
W załączeniu przekazuję następujące dokumenty / informacje potwierdzające, że powiązania 
pomiędzy mną a ww. Wykonawcą / Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                     
w niniejszym postępowaniu: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
…………………….. dnia ………….. roku                                    ……………………………….. 
                                                                                                                                             podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

         
           

                                                                                             

 

* niepotrzebne skreślić 
 
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej, informacji  z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy 
złożyli oferty. Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie będzie brane pod uwagę. 


