
Załącznik nr  1 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Organizacja  i  przeprowadzenie  14-dniowego  turnusu  rekreacyjno-ogólnousprawniającego  z 
elementami aktywizacyjnymi dla 35 osób niepełnosprawnych i i 15 opiekunów stanowiących ich 
otoczenie,

Nazwa wykonawcy ........................................................................................................

Adres wykonawcy .........................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
oświadczam, że spełniam/y niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 

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.

oraz że:

nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 tej ustawy.

1. Oświadczenie niniejsze składam(y) świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297     § 1 

Kodeksu karnego.

Na  każde  żądanie  Zamawiającego  dostarczymy  niezwłocznie  odpowiednie  dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są 
zgodne z prawdą. 

(Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr  2
(Pieczęć firmy)

miejscowość, data ……………………………..

FORMULARZ  OFERTOWY

Ofertę przetargową składa:
5. NAZWA I DOKŁADNY ADRES OFERENTA

a) firma: 
____________________________________________________________________

b) REGON _______________________________ NIP ___________________

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
_________, ___________________, _________________, _____________

d) internet: http:// _____________________ pl. e-mail: ___________________

e) numer kierunkowy: ______________________

tel: _____________________                 faks: ________________________

6. NAWIĄZUJĄC DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

              zaprojektowanie „Samodzielnego punktu monitoringu i rejestracji danych” oraz 
wykonanie i montaż takich punktów zgodnie z załączoną dokumentacją „Wykaz punktów 
monitoringu” dostępną na stronie : www.bip.rawskie-tbs.akcessnet.net      oraz 
uzyskanie funkcjonalności zgodnej z opisem zamówienia.

7. MY NIŻEJ PODPISANI OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA, ZGODNIE 
Z WYMOGAMI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZA 
CENE OFERTOWĄ:

CENA NETTO:____________________________________________  ZŁ

VAT:   ____________________________________________________  ZŁ

CENA BRUTTO: ___________________________________________  ZŁ

SŁOWNIE:
__________________________________________________________  ZŁ

http://www.bip.rawskie-tbs.akcessnet.net/


8. OFERUJEMY WYKONANIE ROBÓT:
       zakończenie – …................................................................

9. AKCEPTUJEMY WARUNKI PŁATNOŚCI OKREŚLONE zgodnie z SIWZ

10. NA PONIŻSZE ROBOTY UDZIELAMY GWARANJI JAKOŚCI NA OKRES  
…………………. LATA

11. Reklamacje będą załatwiane w terminie  …............................................. 
- sposób zgłaszania problemów w przypadkach uzasadnionych reklamacji …........... 
   …............................................................................................................................... 
- załatwienie wykonania reklamacji …........................................................................
  …................................................................................................................................

12. Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnych za wykonanie 
zobowiązań umowy jest / są:

 …………………………………………………………………………………………

tel. kontaktowy, faks: ……………………………………………………………….

 zakres odpowiedzialności ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

   
       tel. kontaktowy, faks; ………………………………………………………………..

 zakres odpowiedzialności ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

13. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i/ lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku 
składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 
(konsorcja/spółki cywilne) jest:

Stanowisko                                                                …………………………………………..

Imię i nazwisko                                                           ………………………………………….

Tel.                                                                             0 (……….) …………………………….



Faks.                                                                          0 (……….) …………………………….

Uwagi                                                                         ………………………………………….
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14. Nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu o 
zamówienie  publiczne w rozumieniu art. 24 Pzp.

15. Nasza firma (włączając w to wszystkich partnerów Konsorcjum) i nasi  
podwykonawcy;

       -  nie świadczyli usług doradczych w czasie etapów przygotowawczych dla robót lub  
          projektu, którego roboty są częścią, albo

              - nie zostali zatrudnieni lub nie mają zamiaru być zatrudnienie jako zarządcy 
                umową.

16. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Pzp 
i  przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

17. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfiką istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy  żadnych zastrzeżeń, dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie prowadzenia 
przyszłych prac oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

18. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w 
specyfikacji istotnych  warunków zamówienia czyli przez okres 60 dni. Bieg terminu 
rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert.

19. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas 
zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku naszej oferty do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

20. W przypadku przyznania nam zamówienia:
a) zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 

równości 5%  ceny ofertowej tj. równości ………………………………………….. 
zł. (słownie złotych) …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

            w terminie wskazanym przez Zamawiającego w formie      
            ………………………………………………….............................................................

       20. Inne informacje wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………

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

               (Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)



Rawskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 
ul. Tomaszowska 10J
96-200 Rawa Mazowiecka

tel. (046) 814-51-13
fax (046) 814-51-1 

\vw\v.rtbs.info
                          e-mail: inwestycje@rtbs.info

…………….
/PIECZĘĆ FIRMY/ Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU

Data:

Nazwa wykonawcy: ………………………………..

              ………………………………..

Siedziba wykonawcy: ………………………………..

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa 
zamówień publicznych.

5) w okresie ostatnich 3 lat w firmie, którą reprezentujemy nie zachodziły przypadki, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,

6) nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jej upadłość nie została ogłoszona, nie 
jest poddana procesowi likwidacyjnemu, a jej sprawy nie są objęte zarządzaniem komisarycznym lub sądowym,

7) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskała 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu,

8) urzędujący członkowie władz firmy, w szczególności osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, nie zostali 
prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych,                                                                                                                              
9)w stosunku do firmy, którą reprezentujemy nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,                                       
10) nie wykonywali czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania i nie
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem 
postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,
Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość 
każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że 
wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy

Czytelne podpisy osób 
uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy



Załącznik nr  3

(PIECZĘĆ FIRMY)  miejscowość, data 
………………………………

KOSZTORYS OFERTOWY CAŁOŚCI WYKONANIA PRAC 

Nazwa wykonawcy: ……………………………..

……………………………..

Siedziba wykonawcy: ……………………………..

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

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia na: zaprojektowanie 
„Samodzielnego punktu monitoringu i rejestracji danych” oraz wykonanie i montaż takich 
punktów zgodnie z załączoną dokumentacją „Wykaz punktów monitoringu” dostępną na stronie : 
www.bip.rawskie-tbs.akcessnet.net      oraz uzyskanie funkcjonalności zgodnej z opisem 
zamówienia.

L.p.
Nazwa 

przedmiotu Składowe Cena 
netto /zł/

Należny 
podatek 
VAT 7%

Cena 
brutto/zł/

1.

Pełne koszty zestawu z jedną 
kamerą

1.Kamera  typ

2. Obudowa zewnetrzna  
do kamery zterm... 
3. Urządzenie  
    gromadzące dane
4 Modem
5 Ruter

…..........................
2.

Pełne koszty zestawu z dwoma 
kamerami

1. …................

2. …................

3. …................            
4. …................
….........
….........

3. Koszt laptopa ….........

4.
Koszt tablic informacyjnych z 

zamontowaniem

5. Koszty ….......

6.

http://www.bip.rawskie-tbs.akcessnet.net/


7.

8.

                                                                             
RAZEM:

Rawskie Towarzystwo                                                                                                                                                              tel. (046) 814-51-13
Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.                                                                                                                                                         fax (046) 814-51-13   
ul. Tomaszowska 10J                                                                                                                                                                                     www.rtbs.info
96-200 Rawa Mazowiecka                                                                                                                                                             e-mail: inwestycje@rtbs.info

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
na:

zaprojektowanie „Samodzielnego punktu monitoringu i rejestracji danych” oraz wykonanie i  
montaż takich punktów zgodnie z załączoną dokumentacją „Wykaz punktów monitoringu” 

dostępną na stronie : www.bip.rawskie-tbs.akcessnet.net      oraz uzyskanie  
funkcjonalności zgodnej z opisem zamówienia.

………………………………              
……………………………
               (Pieczęć firmy)               (miejscowość, data)

http://www.bip.rawskie-tbs.akcessnet.net/
http://WWW./


UPOWAŻNIENIE
do podpisania oferty przez osobę nie występującą w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym
Niniejszym upoważniam:
Pana/Panią ………………………………………………………………………………………

Legitymującą się dokumentem tożsamości ………………………………………………………

Pana/Panią…………………………………………………………………………………….....

Legitymującego się dokumentem tożsamości .....…………………………………………………
Podpisującymi się i parafującymi dokumenty z niniejszymi wzorami podpisów i paraf 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
.................................
                       (wzory podpisów i paraf)

do podpisania ofert i wszystkich dokumentów ofertowych w imieniu firmy 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………................................................
z siedzibą w ....
……………………………………………………………………………………...........
upoważnionej do występowania w obrocie prawnym na podstawie dokumentu 
……………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...............
.....................

(wypis z KRS, odpis z lokalnego rejestru działalności gospodarczej, inny dokument)

Niniejsze upoważnienie jest ważne do: 
…………………………………………………………….........
Miejsce i data wystawienia upoważnienia: 
………………………………………………………...........
Podpis osoby upoważnionej (wymienionej w dokumencie uprawniającym do występowania w 
obrocie prawnym): 
……………………………………………………………………………………………………...
.........

Pieczątki firmowe



Rawskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego  Sp. z o. o. 
ul. Tomaszowska 10J
96-200 Rawa Mazowiecka

tel. (046) 814-51-13
fax (046) 814-51-13

                                      www.rtbs.info
                 e-mail: inwestycje@rtbs.info

Nazwa wykonawcy: …………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Siedziba wykonawcy: …………………………………..

Załącznik nr  4

DOŚWIADCZENIE WYKONAWYCY

Wykaz  3 robót o podobnym charakterze wykonanych w ciągu ostatnich 2 lat

Nazwa
przedsięwzięcia
(rodzaj robót)

Całkowita
wartość robót,

za które
wykonawca
odpowiadał

Okres
obowiązywania

umowy

Data
rozpoczęcia

Zamawiający 
i

miejsce

Generalny
wykonawca
(GW) czy

podwykonawca
fPW)

Zakończone
tak/jeszcze

nie/ nie

1 2 3 4 5 6 7




