
O F E R T A 

dla 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

Przebudowa i rozbudowa placu manewrowego należącego do WORD w Pile  

 

  I. Dane dotyczące Wykonawcy (lidera) 

1.   Nazwa i adres Wykonawcy   (lidera - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie)   

            

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

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

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

2.  tel :   …………………………………….. 
                

3.  e-mail : ………………………………… 
 

4.   Podmiot wpisany do (w zależności od podmiotu): 
       -  rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym …………………………………… Nr KRS ……………….…………..…* 
       -  CEiDG RP* 

5.   NIP*/PESEL* (w zależności od podmiotu):   ………………………….…,    

6.   Podatnik VAT – TAK*/ NIE* 

7.   Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy : 
  
1) …………………………………………………………………………………………….…….. 

 
podstawa upoważnienia : ……………………………………………..……………………………….……. 
 

2) …………………………………………………………………………………………………… 
 

               podstawa upoważnienia : ……………………………………………..……………………………….……. 
 

II. Dane dotyczące informacji do punktacji oferty 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, za cenę:  …………………………………….  zł (brutto) 
          słownie:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.   Udzielamy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres  ……………………   miesięcy, licząc od 
     daty odbioru końcowego. 
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III.  Forma składania oferty : 
   1.   Ofertę składamy samodzielnie* 
   2.   Ofertę składamy wspólnie* z  (wpisać nazwy i adresy wszystkich Partnerów): 

   Partner 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 



 
   Partner 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

Jeżeli   oferta   jest  składana  wspólnie  należy dołączyć  pełnomocnictwo do reprezentacji  podpisane przez wszystkich    

Partnerów 
 

IV.  Korzystanie z podmiotów udostępniających swoje zasoby TAK* / NIE* 
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ dotyczących 
zdolności   technicznych   lub  zawodowych,   sytuacji  finansowej  lub   ekonomicznej   polegać   będziemy  na    
na zasobach innych podmiotów:   

1. Warunek udziału w postępowaniu (wskazać  warunek  z SIWZ)   

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

           nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby:      
...........................................................................................................................................................................  

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

zakres udostępnionych zasobów (wykonywanych robót, usług): 
................................................................................................................................................................................................................... 

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

2. Warunek udziału w postępowaniu (wskazać  warunek  z SIWZ)   

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

           nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby:      
...........................................................................................................................................................................  

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

zakres udostępnionych zasobów (wykonywanych robót, usług): 
 
................................................................................................................................................................................................................... 
 

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

 

Uwaga – do oferty dołączyć zobowiązanie  od każdego podmiotu udostępniającego zasoby 

 

 

 

V.  Podwykonawcy  

 1.  Przedmiot zamówienia  będziemy wykonywać wyłącznie siłami własnymi* 

    2.  Przedmiot zamówienia  będziemy  wykonywać przy pomocy podwykonawców*: 
Lp. Nazwa i adres podwykonawcy 

(jeżeli jest już wybrany przez Wykonawcę)  
  Rodzaj i zakres robót planowanych do wykonania przez 

podwykonawcę 
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VI.   Oświadczenia 

   Oświadczam/y, że : 

1.  Żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* / Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione*:  

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

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

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

Udokumentowanie zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przedkładam, jako załącznik do oferty. 

2.  Nasze przedsiębiorstwo należy do kategorii:   
1)  mikroprzedsiębiorstwa*,  
2)  małego przedsiębiorstwa*,  
3)  średniego przedsiębiorstwa*. 

 Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z 6.5.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw 
(Dz.Urz. UE L 124 z 20.5.2013 r., s. 36): mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro; małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 

osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, 
które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 

przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

 

   3.  Uważam/uważamy się za związanych niniejszą ofertą  na  czas  wskazany w  SIWZ,  tj. przez okres 30 dni. 
                                                                                                                                                      

4.  Akceptujemy zawarty w  SIWZ projekt umowy  i  w przypadku  wyboru  oferty zobowiązujemy  się do 
zawarcia umowy  na  warunkach  w   niej  podanych oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez  
Zamawiającego. 

 

   5. Potwierdzamy zapoznanie się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i  nie wnosimy do niej                                          
zastrzeżeń   jak też  otrzymanych od Zamawiającego informacji  do  przygotowania oferty. 

 

   6.  Wypełniliśmy  obowiązki  informacyjne  przewidziane  w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

     

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

                                                                                                                                                           (Podpis  osoby uprawnionej) 

 Dokumenty składane do oferty  
1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
2) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
3) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dotyczące                                     

podwykonawców lub podmiotów udostępniających swoje zasoby 

4) Zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby dla wykonawcy* ……. szt.   ( jeżeli dotyczy )      

5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (jeżeli dotyczy) * 

         6)    Inne dokumenty* : …………………………………………………………………….. (jeżeli dotyczy) 

 
 *  - skreślić jeżeli nie dotyczy   
   1 -  w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie(konsorcjum) 
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