
 

 
Promocja projektu 

Projekt pn: „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia  
w wodę na terenie aglomeracji Dęblin” współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 

Strona 1 z 9 

 

 

Rozdział IV 
 
 

ZAŁĄCZNIKI  
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 
 
Wykaz załączników:  

L.p. 
Oznaczenie 
Załącznika  

Nazwa Załącznika Nr strony 

1 Załącznik Nr 1 Formularz Oferta 2-3 

2 Załącznik Nr 2 Oświadczenie o 
spełnianiu warunków 

udział w postępowaniu 
w trybie art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp 

4 

3 Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku 
podstaw do 

wykluczenia w trybie 
art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp 

5 

4 Załącznik Nr 3a Oświadczenie o braku 
podstaw do 

wykluczenia w trybie 
art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp 

6 

5 Załącznik Nr 4 Wykaz usług 7 

6 Załącznik Nr 5 Zobowiązanie 8 

7 Załącznik Nr 6 Formularz cenowy 9 
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Załącznik Nr 1 
..................................... 
pieczęć Wykonawcy(ów) 

OFERTA  
 
 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. w Dęblinie 
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu p.n.:  

Promocja Projektu p.n. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz 

zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin", współfinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

 

MY NIŻEJ PODPISANI:  

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

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

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

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

( nazwa ( firma ) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców )  
( w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy ( firmy ) i dokładne 

adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum ) 
 

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

Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty  

i wykonania zamówienia.  

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:  

 

netto ................................................................................................................................................... zł  

stawka podatku VAT 23% w kwocie ................................................................................................... zł  

brutto ................................................................................................................................................. zł  

słownie: .................................................................................................................................................  

 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: do dnia 31.12.2014 r.  

5. AKCEPTUJEMY okres rękojmi wynoszący:  

a) 12 miesięcy - na wszystkie materiały promocyjne oraz na wykonane nadruki, naszycia, grawery 

i tłoczenia,  

b) 5 lat - na jakość tablic, w szczególności na wykonane nadruki i grawery oraz montaż tablic 

informacyjnych oraz tablic pamiątkowych.  

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  
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7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert.  

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości …………..……. zł (słownie:              

……………………………………………..……………………………………………………………. złotych)  

w formie .......................................................................................................................................  

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować 

następujące części zamówienia*: ……………………………………………………………………………..  

9. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny 

całkowitej podanej w naszej ofercie w formie ………………………………………………..………………  

10. OŚWIADCZAMY, że wzór umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.   

11.  ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:  

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

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

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

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

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

6/ ....................................................................  

* niepotrzebne skreślić.  
  

 

 

 

 

..................................., dnia ....................... 2012 r.  
 
 
 
 
 
 
 

                                        ......................................................................  
                                                      ( podpis i pieczątka imienna Wykonawcy )  
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Załącznik Nr 2 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  
 
 
 
 

Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................................................  

Adres Wykonawcy ..............................................................................................................................................  

Numer telefonu ...................................................................................................................................................  

Numer fax ...........................................................................................................................................................  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Promocję Projektu p.n. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania 

ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”, współfinansowanego ze środków 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ,  

oświadczam, że spełniam warunki 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. 
 
 
 
 
 
..................................., dnia ....................... 2012 r.  
 
 
 

..………………………………………………………..  
( podpis i pieczątka upoważnionego  
  przedstawiciela Wykonawcy )  
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Załącznik Nr 3  

O Ś W I A D C Z E N I E  
o braku podstaw do wykluczenia  

w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
 
 
 
 

Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................................  

Adres Wykonawcy ...............................................................................................................................  

Numer telefonu ...................................................................................................................................  

Numer fax............................................................................................................................................  

 
Dotyczy:  

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Promocję Projektu p.n. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz 

zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin“, współfinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

 

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

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).  

 

 

 

..................................., dnia ....................... 2012 r.  

 

 

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

                                                                ( podpis i pieczątka upoważnionego 

                                                                  przedstawiciela Wykonawcy )  
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Załącznik Nr 3a  

 
O Ś W I A D C Z E N I E  

o braku podstaw do wykluczenia  
w trybie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  

 
 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................  

Adres Wykonawcy ..............................................................................................................................  

Numer telefonu ...................................................................................................................................  

Numer fax ...........................................................................................................................................  

 
Dotyczy:  

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Promocję Projektu p.n. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz 

zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”, współfinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

  

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).  

 

 

 

 
..................................., dnia ....................... 2012 r.  
 

 

 

 

 

 

 

              ..………………………………………………………..  
( podpis i pieczątka upoważnionego  
    przedstawiciela Wykonawcy )  
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Załącznik Nr 4  
.............................................  
( nazwa i adres Wykonawcy )  
 

 

Dotyczy:  

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Promocję Projektu p.n. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz 

zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”, współfinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

  
 

WYKAZ USŁUG 
 

 

Lp. Przedmiot 
zamówienia 

Wartość 
zamówienia 

netto 

Termin wykonania Odbiorca 
zamówienia Data 

rozpoczęcia 
Data 

zakończenia 
 
 
 
 
 

     

 
 
OŚWIADCZAM, że zamówienia wymienione w poz. ………………………………………wykonałem ja, 

natomiast zamówienia wymienione w poz. …………………………………. wykonali inni wykonawcy/podmioty.  

UWAGA ! W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, należy 

załączyć pisemne zobowiązanie ( Załącznik Nr 5 do SIWZ ) tych podmiotów, na których wiedzy  

i doświadczeniu wykonawca polega, do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnej wiedzy  

i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

 

..................................., dnia ....................... 2012 r.  

 

 

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

( podpis i pieczątka upoważnionego 
 przedstawiciela Wykonawcy )  
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Załącznik Nr 5 

 
……………………..…………  
(nazwa i adres Wykonawcy)  

ZOBOWIĄZANIE 
Dotyczy:  

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Promocję Projektu p.n. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz 

zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”, współfinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

My niżej podpisani:  

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

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

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy - firmie:  

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

niezbędnych zasobów - wiedzy i doświadczenia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu  

ww. zamówienia, w następujący sposób:  

a) poprzez bezpośrednie uczestnictwo przy realizacji zamówienia w zakresie …………………..…*,  

b) konsultacja techniczna*,  

c) doradztwo*,  

d) inne ……………………….…………  

 

* niepotrzebne skreślić  

 

 

 

………………., dnia ………………. 2012 r.  

 

 

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

( podpis i pieczątka upoważnionego 

   przedstawiciela Wykonawcy )  
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Załącznik Nr 6 
……………………………………       

   (nazwa i adres Wykonawcy)   
 

FORMULARZ CENOWY 
Dotyczy:  

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Promocję Projektu p.n. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz 

zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin" współfinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

L.p. Nazwa Ilość J.m. Cena 
jednostkowa 
netto [PLN] 

Cena netto 
ogółem [PLN] 

Cena brutto 
ogółem [PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Tablice informacyjne 5 szt.    

2. Tablice pamiątkowe 5 szt.    

3. Tabliczki informacyjne  3 szt.    

4. Naklejki informacyjne 
samoprzylepne  

100 szt.    

5. Promocja w radio 2 kampania    

6. Strona internetowa 1     

7. Prezentacja mulimedialna 2     

8. Film promocyjny 1     

9. Roll-up 1 szt.    

10. Baner reklamowy 1 szt.    

11. Ulotka informacyjna 9000 szt.    

12. Folder informacyjny 3000 szt.    

13. Plakat 150 szt.    

14. Kalendarz ścienny 3000 szt.    

15. Torba z długim uchwytem 250 szt.    

16. Torba z krótkim uchwytem 250 szt.    

17. Balony 1000 szt.    

18. Smycze do telefonu 1000 szt.    

19. Zestaw kredek  
w pudełku z linijką 

500 szt.    

20. Długopisy 1000 szt.    

21. Podkładki pod mysz 100 szt.    

22. Pendrive 150 szt.    

 
RAZEM* 

  

* do przeniesienia do Formularza Oferta 

 
…………………., dnia ………………. 2012 r. 
 

                                                             ..……………………………………………………….. 
                                                                    ( podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy ) 


