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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

formularz oferty 

...........................................................                                                                                             
                     /nazwa oferenta/ 

 

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

 

................................................ 
                      /dokładny adres/ 

 

................................................. 
                       /telefon, e-mail/ 

Do  

Gminy Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

 

OFERTA WYKONAWCY 
 

 Nawiązując do zapytania ofertowego przedkładamy niniejszą ofertę na zadanie pn.:  

„Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Stanisławów w 2019 roku” 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:  

kwota netto ….....................  zł. 

(słownie…..............................................................................................................) 

podatek VAT ...% tj. ….......................... zł. 

kwota brutto …....................  zł. 

(słownie…...........................................................................................................) 

 

w tym: 
1) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25 mm2 na projektowanym 

stanowisku słupowym w m. Cisówka gm. Stanisławów:   

kwota netto ….....................  zł  

podatek VAT ...% tj. ….......................... zł. 

kwota brutto …....................  zł.  
 

2) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25 mm2 na projektowanych 

stanowiskach słupowych w m. Czarna  gm. Stanisławów (etap II):  

kwota netto ….....................  zł  

podatek VAT ...% tj. ….......................... zł. 

kwota brutto …....................  zł.  

 

3) Podwieszenie  linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25 mm2 na istniejących 

stanowiskach słupowych w m. Ładzyń gm. Stanisławów (etap II ulica Dębowa): 

kwota netto ….....................  zł.  

podatek VAT ...% tj. ….......................... zł. 

kwota brutto …....................  zł.  

 

4) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25 mm2 wraz z oprawami 

oświetleniowymi  w m. Papiernia gm. Stanisławów: 

kwota netto …..................... zł 

podatek VAT ...% tj. ….......................... zł. 

kwota brutto …....................  zł.  
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5) Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25 mm2 na projektowanych 

stanowiskach słupowych w m. Pustelnik gm. Stanisławów: 

kwota netto …..................... zł 

podatek VAT ...% tj. ….......................... zł. 

kwota brutto …....................  zł.  

 

6) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm
2 

na projektowanych 

stanowiskach słupowych w m. Szymankowszczyzna gm. Stanisławów (kierunek Stanisławów):   

kwota netto …..................... zł 

podatek VAT ...% tj. ….......................... zł. 

kwota brutto …....................  zł.  

 

7) Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25 mm
2
 na projektowanych 

stanowiskach słupowych w m. Goździówka (Wólka Wybraniecka) gm. Stanisławów (etap I): 

kwota netto …..................... zł 

podatek VAT ...% tj. ….......................... zł. 

kwota brutto …....................  zł.  

8) Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25 mm
2 

na projektowanych 

stanowiskach słupowych w miejscowości Rządza gm. Stanisławów: 

kwota netto …..................... zł 

podatek VAT ...% tj. ….......................... zł. 

kwota brutto …....................  zł.  

 

Informujemy, że: 
1) akceptujemy warunki płatności; 

2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym 

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 

4) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji Przedmiotu zamówienia 

podany przez Zamawiającego, 

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w ogłoszeniu od dnia 

upływu terminu składania ofert, 

6) Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy własnymi siłami / zamierzamy  

powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia
1
: 

(Wykonawca musi wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom)  

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

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

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

2. Na niniejsze zadanie udzielamy: ……… miesięcy gwarancji (co najmniej 36 m-cy). 

3. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ........................ 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm., i jako takie nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania. 
 

 

 

 

                                                           
1
  niepotrzebne skreślić 
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...................................................                                                       ………………………….………………………… 

   (miejscowość, data)                                              (podpis upełnomocnionych przedstawicieli firmy) 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu oraz o braku podstawa do wykluczenia  

Nazwa i adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………… 

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

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli: 

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

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:  

„Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Stanisławów w 2019 roku” 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

Pzp, 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5  

 
Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy  
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli: 

 

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

 

 

Wykaz robót budowlanych 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

 

Lp Nazwa Zamawiającego 
Rodzaj i zakres  

robót budowlanych 

Wartość brutto 

robót 

budowlanych 

Data i miejsce 

wykonania robót 

budowlanych 

     

     

     

 

 

 

 

............................, dn.  _ _ . _ _ . _ _ _ _                           ....................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli: 

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

 

 

Wykaz osób,  

które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia  

 

Lp. Nazwisko i imię 
Funkcja w 

realizacji 

zamówienia 

Nazwa i nr 

uprawnień 

budowlanych 

Podstawa 

dysponowania 

osobami 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

Oświadczam/my, że : 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wymienione w wykazie osób, 

posiadają wymagane uprawnienia. 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ............................................................ 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli: 

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

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa nowych 

punktów świetlnych na terenie Gminy Stanisławów w 2019 roku” 

1. Składam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 

50, poz. 331 z późn. zm.) 

a)....................................................................................................................................                        
/nazwa i adres podmiotu/ 

b)..................................................................................................................................... 
/nazwa i adres podmiotu/ 

c)...................................................................................................................................... 
/nazwa i adres podmiotu/ 

 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy  

 

2. informuję, że nie należę do grupy kapitałowej: 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy  

Wykonawca wypełnia punkt 1 lub 2 i pod tym punktem podpisuje się. 

 


