
Załącznik nr 1 

do SIWZ 

OFERTA 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

Ja niżej podpisany: ....................................................................................................................................  

działając w imieniu i na 

rzecz ..............................................................................................................................................  

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą: 

 
„Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego 

Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury w ramach zadania 

inwestycyjnego  „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego 

w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)”. 

 
prowadzonym przez Centrum Kulturalne w Przemyślu  
składam niniejszą ofertę. 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za cenę brutto (łącznie  

z podatkiem VAT): ................................. zł (słownie złotych .................................................................  

2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym  
w SIWZ. 

3. Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy 36-miesięcznej gwarancji liczonej 

od dnia podpisania protokołu odbioru. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej  

postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni  

od upływu terminu składania ofert. 

6. Zamówienie zamierzamy zrealizować sami, bez Podwykonawców.* 

7. Zamówienie zamierzamy zrealizować z udziałem Podwykonawców. Część zamówienia, której 
wykonanie zamierzam powierzyć Podwykonawcom obejmuje: 
……………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

………………………………………………………* 

(*niepotrzebne skreślić) 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały 

zawarte w SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

określonych w tych załącznikach warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres: 

nr. tel.: ......................................... , taks.: ........................................... , e-mail .............................................  



 10. Ofertę niniejszą składamy na .......... kolejno ponumerowanych kartkach. 

 11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

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

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

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

4)  .....................................................................................  

5)  .............................................................................................  

6)  .............................................................................................  

7)  .............................................................................................  

8)  ..............................................................................................  

9)  ..............................................................................................  

10)  .......................................................................................  

dn ..............................   ........................................................................................  
czytelny  podpis   Wykonawcy   lub   

upełnomocnionego przedstawiciela 

(przedstawicieli) Wykonawcy 



Załącznik nr 2 

do SIWZ 

Pieczeć Wvkonawcv/Wvkonawców) 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU 

WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

 
„Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego 

Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury w ramach zadania 

inwestycyjnego  „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego 

w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)”. 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

oświadczam, że spełniam określone w SIWZ warunki udziału w postępowaniu 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. 

w zakresie warunku 2*, 3*, 4*, korzystając z możliwości określonej w art. 26 ust. 2b Ustawy, przedstawiam 

dokumenty potwierdzające dysponowanie niezbędnymi zasobami na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia**. 

* podkreślić właściwy punkt jeżeli zachodzi taka okoliczność 

**dokumenty te powinny określać kto komu przekazuje zasoby oraz zgodnie z § l ust. 6 Rozporządzenia o dokumentach 
zawierać informacje (zobowiązania) dotyczące: 
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę praży wykonywaniu zamówienia, 
- charakteru stosunku jaki będzie lączyl wykonawcę z innym podmiotem, 
- zakresu i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 

 

 

 

 

 

dnia ……………………….     ……………………………………………. 
         
   czytelny podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego                        

        przedstawiciela(przedstawicieli) Wykonawcy

 
 



Załącznik nr 3 

do SIWZ 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Przystę pując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod  nazwą: 

 

„Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego 

Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury w ramach zadania 

inwestycyjnego  „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego 

w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)”. 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, że: 

nie zachodzą wobec nas podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2010 r. Nr 113 póz. 759 z późn. zm.). 

dnia ……………………….     ……………………………………………. 
         
   czytelny podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego                        

przedstawiciela(przedstawicieli) Wykonawcy 

 



Załącznik nr 4 

do SIWZ 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

INFORMACJA 

W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 

nazwą: Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod  

 

„Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego 

Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury w ramach zadania 

inwestycyjnego  „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego 

w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)”. 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, że: 

* I. nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz.U. Nr 50 , póz. 331 z późn. zm.) 

* II. przedstawiam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 , póz. 331 z późn. zm.): 
 

1) .. 

2) .. 

3) .. 

4) .. 

5) .. 
 

* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 

dnia ……………………….     ……………………………………………. 
         
   czytelny podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego                        

przedstawiciela(przedstawicieli) Wykonawcy



Załącznik nr 5 

do SIWZ 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

WYKAZ DOSTAW 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

 

„Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego Centrum 

Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury w ramach zadania 

inwestycyjnego  „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w 

Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)”. 

 

 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma 

zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie) następujące zamówienia: 

 

Przedmiot zamówienia /opis/ 
 

Wartość 
zamówienia 
brutto 

Data wykonania Podmiot, na rzecz 
którego dostawa została 
wykonana 

    

    

    

W wyżej przedstawionym wykazie powinny się znaleźć co najmniej 2 dostawy określone szczegółowo 

przez Zamawiającego w SIWZ. 

Do każdego przedstawionego w tabeli wykonanego zamówienia należy dołączyć dowody, czy zostały 

one wykonane należycie. Dowody te powinny być przedstawione w formie poświadczeń bądź 

oświadczeń zgodnie z opisem podanym w § l ust. 2 pkt l i 3 Rozporządzenia o dokum entach,  

z zastrzeżeniem § l ust. 3 i § 9 ust. 2 Rozporządzenia o dokumentach. 
 

 

 

 

 

dnia ……………………….     ……………………………………………. 
         
   czytelny podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego                        

przedstawiciela(przedstawicieli) Wykonawcy



Załącznik nr 6 

do SIWZ 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

 
„Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego 

Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury w ramach zadania 

inwestycyjnego  „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego 

w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)”. 

 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przedstawiamy wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 
 

Lp. Nazwisko i Imię 
Kwalifikacje zawodowe, (Nr 

uprawnień zawodowych) 
doświadczenie, wykształcenie 

Zakres wykonywanych czynności 
Informacja o 
podstawie do 

dysponowania osobą 

; 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

W tabeli (kol. 2) należy wymienić osoby posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje,  

o których szczegółowo mowa w SIWZ oraz podać wszelkie wymagane tam informacje 

odnośnie tych osób (kol. 3 i 4). 

dnia ……………………….     ……………………………………………. 
         
   czytelny podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego                        

przedstawiciela(przedstawicieli) Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 7 

do SIWZ 

Pieczeć Wvkonawcv/Wvkanawcóvt) 

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ 

UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod 
nazwą: 

 

„Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego 

Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury w ramach zadania 

inwestycyjnego  „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum 

Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)”. 

 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia do 

wykonywania wskazanych w SIWZ samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w DzlIz 2010 r., Nr 243, póz. 1623 zpóźn. zm.) 

 
dnia ……………………….     ……………………………………………. 

         
   czytelny podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego                        

przedstawiciela(przedstawicieli) Wykonawcy



 

 


