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                                                                                                                             ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Formularz ofertowy 
……………………………………………………………… 
                (Pieczęć firmowa Wykonawcy ) 

   
                                       O F E R T A 
       ________________________ [data] 
 

                                                                      GMINA BABOSZEWO   
                                                                         [nazwa Zamawiającego] 
                                                              Adres: 09-130   Baboszewo 

                                                                          ul. Warszawska 9 A 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro (z wyłączeniem przepisów  ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) 

 
1)* 

I. DANE WYKONAWCY 
 

 _________________________________________________________________________________________________________________ 
pełna nazwa f irmy (Wykonawcy/pełno mocnika**)  

 

 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_-_|___|___| 
  REGON       NIP 
 

____ - ______  ___________________________         ___________________________________ ________________________ 
k od    miejscowość   ulica nr lokalu    województwo 

 

 

_____________________________________  ______________________@________________ 

strona internetowa      e-mail 
 

___________________________________   _______________________________ 
numer telefonu stacjonarnego    numer faksu 

 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: _______________________________________ 

 

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: _______________________________________ nr tel. komórkowego 
______________________ 
 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

Faks: ....................................  e-mail .............................................................. 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby) 

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

 
 

 
2)* 

 
 

 _________________________________________________________________________________________________________________ 
pełna nazwa f irmy (k o l e jn eg o  Wyk on a wc y wsp ó ln i e  u b i ega j ąc eg o  s i ę  o  zamó wi en i e)  

 

 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|   |___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_-_|___|___| 
  REGON       NIP 
 

____ - ______  ___________________________ ____________________________________         ___________________

 _________________________ 
k od    miejscowość   ulica /nr domu/ nr lokalu   województwo 

_________________________________________  _________________________@_____________ 

strona internetowa                                                         e-mail      
 ____________________________                                                                                ___________________________ 

numer telefonu       numer faksu 
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1.Zgłaszam/y swój udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro                                  

Nr OAiZP.271.2.8.2018  na  wykonanie usług projektowych  dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych Gminy 

Baboszewo- część 2: 

 

1)zadanie 1** -   wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Gminy Baboszewo      
                           pn. „Przebudowa mostu na drodze gminnej Nr 300125W w miejscowości Cywiny Wojskie 

2)zadanie 2**-  wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego LED z linią elektroenergetyczną                         
kablową w miejscowości Sokolniki Nowe. 

3)zadanie 3** -   wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Gminy Baboszewo  pn. „Budowa         
                           targowiska gminnego w Baboszewie:    

                           

 

i oferuję/oferujemy  realizację zamówienia zgodnie z SIWZ,  za wynagrodzenie ryczałtowe:  
 

   Zadanie 1***
 

NETTO                ........................................... 

Podatek VAT(.....%)          ...........................................  

 CENA OFERTOWA BRUTTO /zł/  za 
wykonanie części 1 zamówienia 

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

  

  Zadanie 2***
 

NETTO                ........................................... 

Podatek VAT(.....%)          ...........................................  

 CENA OFERTOWA BRUTTO /zł/  za 
wykonanie części 2 zamówienia 

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

  

   Zadanie 3***
 

NETTO                ........................................... 

Podatek VAT(.....%)          ...........................................  

 CENA OFERTOWA BRUTTO /zł/  za 
wykonanie części 1 zamówienia 

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

  
II. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA: 

1. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się  zrealizować: 
1)zadanie 1  w terminie  do 31 stycznia 2019 r.** 

               W  terminie określonym w pkt  1  zobowiązuję/zobowiązujemy się wykonać i złożyć w imieniu  
               zamawiającego wniosek  o wydanie decyzji pozwolenia na  budowę, wraz kompletną  

                dokumentacja projektową.                   

              2) zadanie 2 w terminie do 180 dni od podpisania umowy** 
                  W  terminie określonym w pkt  2 zobowiązujemy się wykonać i złożyć w imieniu  
               zamawiającego wniosek  - zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,   wraz kompletną dokumentacją  

                projektową. 

 3)zadanie 3  w terminie  do 180 dni od podpisania umowy ** 

               W  terminie określonym w pkt  1  zobowiązuję/zobowiązujemy się wykonać i złożyć w imieniu  
               zamawiającego wniosek  o wydanie decyzji pozwolenia na  budowę, wraz kompletną  

                dokumentacja projektową.                   

2. w  cenie niniejszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,  

3. zapoznałem się / zapoznaliśmy się  z warunkami  umowy  i nie wnosimy  zastrzeżeń . 

4. uważam/uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym 

dniem). 

5.  akceptuję/akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do 

siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. zobowiązuję/zobowiązujemy  się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  

7. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

................................................... tel................................... fax: . .............. e-mail: ............. 
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III. PODWYKONAWCY 

1.  usługę objętą zamówieniem wykonam/y: 

- siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców, 

              - przy udziale podwykonawców, 

              Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć: 

              ............................................................................................................................................................. .......... 
                                                              /Wyszczególnić rodzaj czynności, usług oraz nazwę i adres podwykonawcy/ 

 
IV. POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW: 

1. polegam(y)**/nie polegam(y)** na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej   innych podmiotów na podstawie  art.22a uPzp. 

………………………………………………………………………………………… 
             (Nazwa i adres podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca – wypełnić jeżeli dotyczy) 

 

 

V. SPIS TREŚCI: 

1.Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składam/y na …………. kolejno ponumerowanych stronach. 

2.Do niniejszej oferty załączam: 

1)......................................................................................................................  

2) ....................................................................................................................  

3) ...................................................................................................................  

3. Wskazuję/wskazujemy, że następujące dokumenty, są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 

KRS**/CEIDG**.................................................................................................... .......................................................................

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

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

 
*) należy wpisać dane każdego wykonawcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia (w miarę potrzeby rozszerzyć formularz o kolejną tabelkę) 

**) niepotrzebne skreślić 

***) wpisać jeśli dotyczy 
                                                                                                                           

Podpis i pieczęć imienna:   
                                                            …………………………………………………………………. 

                                                         (Osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy) 
                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OAiZP.271.2.8.2018 
                                                                                                ZAŁĄCZNIK Nr 2.1. do zaproszenia  - wykaz usług (zadanie 1)   
 
 
 



4 

 

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

     (Pieczęć firmowa Wykonawcy)      
 
 
 
 

 

                                           Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 

Gminę Baboszewo  na usługi projektowe dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Baboszewo  - 

część 1, zadanie 1:  wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Gminy Baboszewo  

pn. „Przebudowa mostu na drodze gminnej Nr 300125W w miejscowości Cywiny Wojskie”,  przedkładamy:  

 

                                                 WYKAZ  USŁUG                                 
 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie). 
 
 

Rodzaj  usług Wartość usług  (zł) 
brutto (z pod. VAT) 

Data                         
wykonania 

Nazwa  i adres  podmiotu 
na rzecz którego usługa 
była wykonana  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
  
 

Podpis i pieczęć imienna:  ......................................................................................... …………………… 
                                                (Osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy ) 
 
 ………………………………………….                            ………………………………………………….. 
     (Miejscowość)                                                                                           (data)  
 
 
                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                ZAŁĄCZNIK Nr 2.2. do zaproszenia  - wykaz usług (zadanie 2)   

Nr OAiZP.271.2.8.2018   
 
 
...................................................................... 
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     (Pieczęć firmowa Wykonawcy)      
 
 
 
 

 

                                           Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 

Gminę Baboszewo na usługi projektowe dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Baboszewo  - 

część 1 -zadanie 2  pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego LED z linią 

elektroenergetyczną kablową w miejscowości Sokolniki Nowe”,   przedkładamy:  

 

                                                 WYKAZ  USŁUG                                 
 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie). 
 
 

Rodzaj  usług Wartość usług  (zł) 
brutto (z pod. VAT) 

Data                         
wykonania 

Nazwa  i adres  podmiotu 
na rzecz którego usługa 
była wykonana  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
  
 

Podpis i pieczęć imienna:  ......................................................................................... …………………… 
                                                (Osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy ) 
 
 ………………………………………….                            ………………………………………………….. 
     (Miejscowość)                                                                                           (data)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    

                                                                                                ZAŁĄCZNIK Nr 2.3. do zaproszenia  - wykaz usług (zadanie 3)   

Nr OAiZP.271.2.8.2018   
 
 
...................................................................... 



6 

 

     (Pieczęć firmowa Wykonawcy)      
 
 
 
 

 

                                           Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 

Gminę Baboszewo na usługi projektowe dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Baboszewo  -  

część 2 -zadanie 3  pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy targowiska gminnego                                 

w Baboszewie”,   przedkładamy:  

 

                                                 WYKAZ  USŁUG                                 
 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie). 
 
 

Rodzaj  usług Wartość usług  (zł) 
brutto (z pod. VAT) 

Data                         
wykonania 

Nazwa  i adres  podmiotu 
na rzecz którego usługa 
była wykonana  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
  
 

Podpis i pieczęć imienna:  ......................................................................................... …………………… 
                                                (Osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy ) 
 
 ………………………………………….                            ………………………………………………….. 
     (Miejscowość)                                                                                           (data)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAiZP.271.2.8.2018 

                                                                                                    ZAŁĄCZNIK Nr  3.1.  - wykaz osób  (zadanie 1)   
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……………………………………       

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)     

 

  

                           Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę 

Baboszewo na usługę wykonania dokumentacji projektowych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych 

Gminy Baboszewo – część 2, zadanie 1:  wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego 

Gminy Baboszewo pn. „Przebudowa mostu na drodze gminnej Nr 300125W w miejscowości Cywiny 

Wojskie”,  przedkładamy:  
 
I. WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,                          

 W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG. 

IMIONA*   
NAZWISKO*  
*Wpisać imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do składania oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

Jako osoba uprawniona do reprezentowania niżej wymienionego/-ych* wykonawcy/-ów* 

Wykonawca  

Adres  

 

Wykonawca   

Adres  

   Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest  usługa wykonania 

dokumentacji projektowych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Baboszewo, że dysponuję/dysponujemy  

osobami, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi                       

w SIWZ. 
Imię                            

i nazwisko  

Zakres wykonywanych  

czynności   
Wykształcenie 
kwalifikacje/ 

uprawnienia  

Doświadczenie Podstawa dysponowania 

tymi osobami 

     

     
   

 

 
...................................., ..........................   ..................................................................... 

Miejscowość                                    dnia   (podpis osoby uprawnionej składającej 

oświadczenie) 

 
Uwaga: W przypadku dysponowania osobą, która nie wchodzi w zakres zasobu kadrowego własnego Wykonawcy (lub zasobu wspólnego w 
przypadku oferty złożonej przez konsorcjum lub spółkę cywilną) -  należy przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie właściwego podmiotu do 

udostępniania danej osoby do udziału w  wykonywaniu zamówienia. 
*poprzez odpowiednie przekreślenia należy dostosować treść oświadczenia do stanu faktycznego i statusu podmiotu, który je składa, tj.: 

 Wykonawcy występującego samodzielnie w postępowaniu; 

 pełnomocnika wykonawców (konsorcjum, spółki cywilnej) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

OAiZP.271.2.8.2018 

                                                                                                    ZAŁĄCZNIK Nr  3.2.  - wykaz osób  (zadanie 2)   
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……………………………………       

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)     

 

  

                           Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę 

Baboszewo  na usługę wykonania dokumentacji projektowych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych 

Gminy Baboszewo – część 2, zadanie 2  pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego 

LED z linią elektroenergetyczną kablową w miejscowości Sokolniki Nowe”, przedkładamy:  
 
I. WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,                          

 W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG. 

IMIONA*   
NAZWISKO*  
*Wpisać imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do składania oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

Jako osoba uprawniona do reprezentowania niżej wymienionego/-ych* wykonawcy/-ów* 

Wykonawca  

Adres  

 

Wykonawca   

Adres  

   Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest  usługa wykonania 

dokumentacji projektowych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Baboszewo, że dysponuję/dysponujemy  

osobami, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi                       

w SIWZ. 
Imię                            

i nazwisko  

Zakres wykonywanych  

czynności   
Wykształcenie 
kwalifikacje/ 

uprawnienia  

Doświadczenie Podstawa dysponowania 

tymi osobami 

     

     
   

 

 
...................................., ..........................   ..................................................................... 

Miejscowość                                    dnia   (podpis osoby uprawnionej składającej 

oświadczenie) 

 
Uwaga: W przypadku dysponowania osobą, która nie wchodzi w zakres zasobu kadrowego własnego Wykonawcy (lub zasobu wspólnego w  

przypadku oferty złożonej przez konsorcjum lub spółkę cywilną) -  należy przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie właściwego podmiotu do 
udostępniania danej osoby do udziału w  wykonywaniu zamówienia. 
*poprzez odpowiednie przekreślenia należy dostosować treść oświadczenia do stanu faktycznego i statusu podmiotu, który je składa, tj.: 

 Wykonawcy występującego samodzielnie w postępowaniu; 

 pełnomocnika wykonawców (konsorcjum, spółki cywilnej) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

OAiZP.271.2.8.2018 

                                                                                                    ZAŁĄCZNIK Nr  3.3.  - wykaz osób  (zadanie 3)   
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……………………………………       

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)     

 

                                              Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

przez Gminę Baboszewo na usługę wykonania dokumentacji projektowych dla potrzeb realizacji zadań 

inwestycyjnych Gminy Baboszewo – część 2, zadanie 3:  wykonanie dokumentacji projektowej zadania 

inwestycyjnego Gminy Baboszewo pn. „Budowa targowiska gminnego w Baboszewie”,  przedkładamy:  
 
I. WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,                          

 W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG. 

IMIONA*   
NAZWISKO*  
*Wpisać imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do składania oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

Jako osoba uprawniona do reprezentowania niżej wymienionego/-ych* wykonawcy/-ów* 

Wykonawca  

Adres  

 

Wykonawca   

Adres  

   Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest  usługa wykonania 

dokumentacji projektowych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Baboszewo, że dysponuję/dysponujemy  

osobami, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi                       

w SIWZ. 
Imię                            

i nazwisko  

Zakres wykonywanych  

czynności   
Wykształcenie 
kwalifikacje/ 

uprawnienia  

Doświadczenie Podstawa dysponowania 

tymi osobami 

     

     
   

 

 
...................................., ..........................   ..................................................................... 

Miejscowość                                    dnia   (podpis osoby uprawnionej składającej 

oświadczenie) 

 
Uwaga: W przypadku dysponowania osobą, która nie wchodzi w zakres zasobu kadrowego własnego Wykonawcy (lub zasobu wspólnego w  
przypadku oferty złożonej przez konsorcjum lub spółkę cywilną) -  należy przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie właściwego podmiotu do 

udostępniania danej osoby do udziału w  wykonywaniu zamówienia. 
*poprzez odpowiednie przekreślenia należy dostosować treść oświadczenia do stanu faktycznego i statusu podmiotu, który je składa, tj.: 

 Wykonawcy występującego samodzielnie w postępowaniu; 

 pełnomocnika wykonawców (konsorcjum, spółki cywilnej) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

 
 

 

 
 

 

                                                                


