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GS.382.7.2019 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

 

Zamawiający: 

Zarząd Dróg Powiatowych 

w Bolesławcu 

ul. Modłowa 8C 

59-700 Bolesławiec 

 

 

Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego nr GS.382.7.2019 pn.: 

 

„Koszenie poboczy dróg wojewódzkich  

nr 296, 297, 350, 351, 353, 357 i 363” 
 

 

 

Ja/My niżej podpisany/i 

 

1. ……………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………... 

 

działając w imieniu i na rzecz 

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

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

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

                                      /pełna nazwa  (firma),  dokładny adres Wykonawcy/ 

 

 

I. Składam/y niniejszą ofertę na zasadach przewidzianych w SIWZ. 

II. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania 

III. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia 

dotyczącym Zadania i uznajemy się za związanych określonym w nich zasadami 

wykonywania zamówienia. 
IV. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową dla jednego pokosu: 
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Cena łączna brutto: ………………………………..……………………………………zł  (słownie 

złotych: ……………………………………………………………………………………………) 

w tym ryczałt brutto: 

1. DW296 (pow. zgorzelecki) – ……………………….. zł 

2. DW350 (pow. zgorzelecki) -  ……………………….. zł 

3. DW351 (pow. zgorzelecki) -  ……………………….. zł 

4. DW353 (pow. zgorzelecki) -  ……………………….. zł 

5. DW297 (pow. bolesławiecki) -  ……………………….. zł 

6. DW350 (pow. bolesławiecki) – ……………………….. zł 

7. DW357 (pow. bolesławiecki) – ……………………….. zł 

8. DW363 (pow. bolesławiecki) - ……………………….. zł 

 

Przy zastosowaniu następujących szacunkowych, przybliżonych składników cenotwórczych: 

 

LP 

 

Opis zakresu 

 

Jedn. 

obmiaru 

 

Ilość wg 

SIWZ 

 

Proponowana 

cena jedn. 

brutto  

Wartość 

brutto 1 

pokosu 

(poz.4xpoz.5) 

 

Wartość 

brutto za 3 

pokosy 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Koszenie 

mechaniczne 

 

ha 

 

 

   

2 Koszenie  

ręczne 

 

ha 

 

 

   

    RAZEM:   

 

 

 

V. Na powyższą cenę brutto składają się wszystkie niezbędne koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

VI. Oferujemy się do realizacji usługi z zachowaniem następujących warunkach:  

- termin realizacji usługi – od dnia podpisania umowy do 15 października 2018r. 

 

- czas wykoszenia (termin realizacji jednego pełnego pokosu od dnia typowania zakresu przez 

Zamawiającego :  …………… dni (kryterium nieoceniane) 

 

- termin płatności …………….. dni 

 

VII. Wadium w kwocie   20000,00 zł zostało wniesione w formie …………………….. 



 

str. 3 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Koszenie poboczy dróg wojewódzkich nr 296, 297, 350,351, 353, 357 i 363”  

GS.382.7.2019 

VIII. Oświadczamy, że następujący zakres zamówienia:  

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

zamierzamy powierzyć podwykonawcy: 

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

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

IX. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na numer konta: 

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

 

X. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

XI. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 

adres:………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

XII. W celu kontaktu z Zamawiającym udostępniam/y fax nr……..……………….… 

 

XIII. W celu kontaktu z Zamawiającym udostępniam/y adres e-mail ……..……………….… 

 

XIV. Osobą uprawnioną do kontaktu przez czas trwania postępowania jest : 

………………..………………………….….. tel……..………. 

 

XV. Ofertę niniejszą składam/y na ………………………. …kolejno ponumerowanych stronach 

 

XVI. Wraz z ofertą składam/y następujące oświadczenia i dokumenty, na …..… kolejno 

ponumerowanych stronach: 

 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

……………………….. dnia ……………… 2019 roku 

 

 

………………………………………….. 
            (podpis i pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1A 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 

zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29.01.2004 r.  

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) 

 

Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego GS.382.7.2019 pn.: 

„Koszenie poboczy dróg wojewódzkich  

nr 296, 297, 350, 351, 353, 357 i 363” 
 

 

Oświadczam/y, że spełniamy warunki dotyczące: 

1.Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu 

niniejszego zamówienia. 

2.Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

………………………….. dnia ………….. roku 

 

…………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1B 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego GS.382.7.2019 pn.: 

„Koszenie poboczy dróg wojewódzkich  

nr 296, 297, 350, 351, 353, 357 i 363” 
 

Nazwa i adres Wykonawcy/ów: 

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

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

 

po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi składając swoją ofertę w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych. 

………………………….. dnia ………….. roku 

 

 

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

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………..…... upzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 upzp).  Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 upzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: ………………….…………………………………………………………..…………………...........…… 

 

 

………………………….. dnia ………….. roku 

 

 

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

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1C 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Wykaz wykonanych usług 

 

 

Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego GS.382.7.2019 pn.: 

„Koszenie poboczy dróg wojewódzkich  

nr 296, 297, 350, 351, 353, 357 i 363” 
 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

Wymienione najważniejsze wykonane zlecenia muszą być potwierdzone dowodami, z których będzie 

wynikało, iż roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z umową i prawidłowo ukończone. 

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał zgodnie z zapisami SIWZ, w jaki 

sposób czynny (faktyczny)  będą przekazywane te zasoby, w szczególności przy poleganiu na wiedzy 

i doświadczeniu innych podmiotów. 
 

……………………… dnia ……………… roku 

…………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)  

Lp. 

Rodzaj zleceń o 

zakresie wymaganym 

 i opisanym w SIWZ) 

Wartość 

brutto 

Data 

wykonania 

(data 

zakończenia) 

Miejsce wykonania 

zamówienia (numer 

drogi, miejscowość), 

nazwa Zamawiającego 

Doświadczenie własne 

Wykonawcy/ oddane do 

dyspozycji przez inny 

podmiot 

 

1. 
    

Własne/oddane do 

dyspozycji* 

 

2. 
    

Własne/oddane do 

dyspozycji* 

3.     
Własne/oddane do 

dyspozycji* 
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ZAŁĄCZNIK NR 1D 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

INFORMACJA 

o przynależności do grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 

 

 

Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego GS.382.6.2017 pn.: 

„Koszenie poboczy dróg wojewódzkich  

nr 296, 297, 350, 351, 353, 357 i 363” 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

stosownie do treści art. 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

oświadczamy, że: 

 

1) nie należymy do grupy kapitałowej* 

2) należymy do grupy kapitałowej i składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej* 

3)  

 …………………............................. , 

 

 …………………............................. , 

 

 …………………............................. , 

 

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

 

................................, dnia ......................          ………................................................ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

* - niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 1E 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące podmiotu na zasoby którego powołuje 

się Wykonawca 

 

Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego GS.382.7.2019 pn.: 

„Koszenie poboczy dróg wojewódzkich  

nr 296, 297, 350, 351, 353, 357 i 363” 
 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj: 

 

1. .................................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................................... 

3. .................................................................................................................................................... 

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

……………………… dnia ……………… roku 

 

 

 

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

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1F 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące podwykonawców niebędących  

zasobami na które powołuje się Wykonawca  

 

Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego GS.382.7.2019 pn.: 

„Koszenie poboczy dróg wojewódzkich  

nr 296, 297, 350, 351, 353, 357 i 363” 
 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będące podwykonawcami tj: 

 

1. .................................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................................... 

3. .................................................................................................................................................... 

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

……………………… dnia ……………… roku 

 

 

 

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

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK NR 1G 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Wykaz sprzętu 

 

 

 

Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego GS.382.7.2019 pn.: 

„Koszenie poboczy dróg wojewódzkich  

nr 296, 297, 350, 351, 353, 357 i 363” 
 

 

 

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

Lp. Rodzaj sprzętu Ilość 
Marka, nr 

rejestracyjny 

Doświadczenie własne 

Wykonawcy/ oddane do 

dyspozycji przez inny podmiot 

 

1. 
   

Własne/oddane do 

dyspozycji* 

2.    
Własne/oddane do 

dyspozycji* 

3.    
Własne/oddane do 

dyspozycji* 

4.    
Własne/oddane do 

dyspozycji* 

5.    
Własne/oddane do 

dyspozycji* 

6.    
Własne/oddane do 

dyspozycji* 

7.    
Własne/oddane do 

dyspozycji* 

8.    
Własne/oddane do 

dyspozycji* 

9.    
Własne/oddane do 

dyspozycji* 
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szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał zgodnie z zapisami SIWZ, w jaki 

sposób czynny (faktyczny)  będą przekazywane te zasoby, w szczególności przy poleganiu na wiedzy 

i doświadczeniu innych podmiotów. 
 

 

 

 

……………………… dnia ……………… roku 

…………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1H 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

KLAUZULA RODO  

 

Nawiązując do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego GS.382.7.2019 pn.: 

„Koszenie poboczy dróg wojewódzkich  

nr 296, 297, 350, 351, 353, 357 i 363” 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotyczy osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                  z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowy w Bolesławcu z 

siedzibą w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8 c, kontakt mailowy pod adresem: 

biuro@zdp.boleslawiec.pl , reprezentowany przez Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w 

Bolesławcu. 

2) inspektorem ochrony danych jest Mariusz Oliwa, tel. 75 612 17 44 kontakt mailowy: 

m.oliwa@powiatboleslawiecki.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań na podstawie: 

art. 6 ust. 1 lit. c. ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych         z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa: 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej, 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres podany w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

mailto:biuro@zdp.boleslawiec.pl
mailto:m.oliwa@powiatboleslawiecki.pl
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kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów. 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również            w formie 

profilowania 

 

 

 

 

 

 

……………………… dnia ……………… roku 

 

 

 

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

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 


