
 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 Sprawa  nr: IZ.272.5.2019 

......................................................................... 
           (Pieczątka  wykonawcy) 
Data: .......................................................... 

 

Dane kontaktowe Wykonawcy: 

Nr telefonu/fax ………………………………………………..…..  
 
e-mail: ………………………………………………………… 

 
wpis do Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej / Krajowego 

Rejestru Sądowego  nr …………..…………... . 

    FORMULARZ     OFERTOWY 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania: 

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w trybie  art. 24a ustawy Prawo 

geodezyjne  i kartograficzne dla obrębów ewidencyjnych: Pszczyna i Stara Wieś; 

wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Pszczyna(M), położonej na terenie powiatu 

pszczyńskiego  w woj. Śląskim”. Ponowne postępowanie., opublikowanego na stronach 

Biuletynu Zamówień Publicznych, w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej 

Zamawiającego, oferujemy  za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

I. Kryterium CENA: 
 

a. Cena netto : ................................................................................................................ ............  zł  

(słownie : ……….......................................................................................... .............................) 

b. Podatek VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami) …………….....................zł                                                                      

(słownie: ……………………………………………………………………….……) 

c. Cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) …………………........................................... zł  

(słownie:.................................................................................................................... ..................) 

zgodnie z poniższym schematem obliczenia ceny zamówienia: 

 

 
 

 



 

 

Przedmiot 
zamówienia 

wg obowiązujących 
etapów 

Udział 
procentowy 

etapu w 
wartości 

zamówienia 

(brutto) 

Cena  
netto 

(PLN) 

Podatek VAT: 
CENA       

BRUTTO 
(PLN) 

ETAP I 
zakończenie prac:  

30.08.2019r  
Zakres etapu I 

określają Warunki 
Techniczne 

15% 

 

  

 
ETAP II 

 zakończenie prac 
31.10.2019r.   

Zakres etapu II 
określają Warunki 

Techniczne 

25% 

 

  

ETAP III 

zakończenie prac  

16.12.2019r   

 

20% 

 

  

ETAP IV – 

zakończenie prac  

15.04.2020r   

10% 

 

  

ETAP V  

zakończenie 

realizacji usługi  

30.06.2020r    

30% 

 

  

OGÓŁEM   WARTOŚĆ  BRUTTO:  

 

 
 



 

 

 
 
KRYTERIA  POZACENOWE odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 
 

 
II. OKRES    GWARANCJI: 

Dla przedmiotowego zamówienia oferuję okres gwarancji  na przedmiot umowy 

(określony w miesiącach) tj.:  ………………………………………… miesięcy. 

                                 (wpisać liczbę miesięcy) 
     W przypadku braku wypełnienia przyjmuje się minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy (brak 

przyznanych punktów). 

 

Poniżej oświadczamy, że: 

1.  Zapoznaliśmy się z zakresem usługi stanowiącej przedmiot zamówienia (warunkami 
technicznymi) i zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

2.  Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni, licząc od upływu terminu 
składania ofert, 

3.  Wykonamy zamówienie w terminie do dnia 30.06.2020r. Poszczególne etapy 
przedmiotowego zamówienia zrealizowane zostaną do dnia: 
a. Etap   I  do dnia     30.08.2019r. 
b. Etap  II do dnia      31.10.2019r.  
c. Etap III do dnia     16.12.2019r.   
d. Etap IV do dnia      15.04.2020r.   
e. Etap  V  do dnia      30.06.2020r.    
oświadczam, iż zapoznałem się z zakresami realizacji poszczególnych etapów  zamówienia 
określonymi w Warunkach Technicznych (załącznik nr 1 do siwz/umowy). 

4.  Przyjmujemy bez zastrzeżeń wszystkie warunki ujęte w istotnych postanowieniach umowy, w 

tym warunki płatności,  stanowiących załącznik Nr 8 do SIWZ, 

5.  Przystąpimy do podpisania umowy w czasie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania 

powiadomienia o wyborze oferty. 

6.  Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum 

zarządzanego przez ...........................................................*) 

                                                               (nazwa lidera) 

7.  Niżej wskazaną część (zakres) powierzamy podwykonawcom: 

Lp. 
Zakres zlecany podwykonawcy Nazwa i adres podwykonawcy 

1 
  

2 

  



 

 

(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, 
że całe zamówienie zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału 
Podwykonawcy). 

8.  Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  
w zakresie następujących towarów/usług:…………………………………………………(1) 
Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:  ………………………...……(2) 

9.  Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach 
……….…..,  niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają 
informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżone przez nas informację na wskazanych stronach nie 
mogą być udostępniane. 
Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na (proszę 
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10.  W przypadku wygrania przetargu – przed podpisaniem umowy, wniesiemy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia przyjętego do 

realizacji.  

11.   Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)  (3)  
 

- Mikroprzedsiębiorstwo  
 
- Małe przedsiębiorstwo  
 
- Średnie przedsiębiorstwo   
 

12.  oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO4)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 

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

Pieczątka firmowa:              

                         

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

podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej do 

reprezentowania  Wykonawcy 

 
 (1) wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione 
(2) j/w przypis 1. 
(3) w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno. 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 

i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.           

 

 

 

 



 

 

                                                                                                       Załącznik nr 3 do SIWZ 

 Nr postępowania: IZ.272.5.2019 

 

Wykonawca: 

………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

adres: ………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………… 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018.1986 ze zm.)  

DOTYCZĄCE  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP, którego 

przedmiotem jest: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w trybie  art. 24a 

ustawy Prawo geodezyjne  i kartograficzne dla obrębów ewidencyjnych: Pszczyna i 

Stara Wieś; wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Pszczyna(M), położonej na 

terenie powiatu pszczyńskiego  w woj. Śląskim”. Ponowne postępowanie.,  w imieniu 

reprezentowanej przeze mnie w/w firmy: 

 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.2 ustawy 
PZP określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu/SIWZ. 

 

 

 

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

Data, miejscowość                                                                                     (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 



 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW: 

 

2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia,  

 

□   polegam na zasobach innego podmiotu/ów* 

□   nie polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ów* 

 

w następującym zakresie: 

        

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

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

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

                   (wskazać podmiot i określić zakres udziału dla wskazanego podmiotu)    

 

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

Data, miejscowość                                                                                     (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE   DOTYCZĄCE   PODANYCH   INFORMACJI 

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne          
 i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….………..… dnia ………….……. r.  

            (miejscowość) 

 

…………….…..……………………………………… 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 

            



 

 

 Załącznik nr 4 do SIWZ 
  Nr postępowania: IZ.272.5.2019 
 

Wykonawca: 

…………………………………………………………………..……… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

adres: ………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………… 

Oświadczenia wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.)  

DOTYCZĄCE    PRZESŁANEK  WYKLUCZENIA  Z  POSTĘPOWANIA  

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP, którego przedmiotem jest:                                                                                                          

„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w trybie  art. 24a ustawy Prawo 

geodezyjne  i kartograficzne dla obrębów ewidencyjnych: Pszczyna i Stara Wieś; 

wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Pszczyna(M), położonej na terenie powiatu 

pszczyńskiego  w woj. Śląskim”. Ponowne postępowanie., w imieniu reprezentowanej przeze 

mnie w/w firmy: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

    ………………………………………………. 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 
1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – 
samooczyszczenie) :  

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

 

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

Data, miejscowość                                                                                     (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 



 

 

        

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

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

postępowaniu, tj.: 

………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu 

o przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 

 

 

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

                 Data, miejscowość                                                                    (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

        

 

          

 

OŚWIADCZENIE   DOTYCZĄCE   PODANYCH   INFORMACJI 

4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

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

         Data, miejscowość                                                (podpis osoby uprawnionej do                                        

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

     

 

                                                               

 



 

 

 

Załącznik nr 4a do SIWZ 
           Nr postępowania: IZ.272.5.2019 

 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………… 

adres: ……………………………………………………… 

e-mail: …………………………………..………………… 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY O   PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU  

PRZYNALEŻNOŚCI  DO TEJ SAMEJ  GRUPY   KAPITAŁOWEJ 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia: „Modernizacja ewidencji gruntów i 

budynków w trybie  art. 24a ustawy Prawo geodezyjne  i kartograficzne dla obrębów 

ewidencyjnych: Pszczyna i Stara Wieś; wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej 

Pszczyna(M), położonej na terenie powiatu pszczyńskiego  w woj. Śląskim”. Ponowne 

postępowanie., działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy informuję/informujemy, iż ( - 

właściwe zakreślić):  

nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

PZP. 

należę/należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP  

i składamy poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

 

…………….………..… dnia ………….……. r.  

            (miejscowość) 

       ………………………………………………. 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 

 

  - właściwe zakreślić!!! 



 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
Sprawa  nr: IZ.272.5.2019 

 
WYKAZ  WYKONANYCH  USŁUG 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie zamówienia: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w trybie  art. 24a 

ustawy Prawo geodezyjne  i kartograficzne dla obrębów ewidencyjnych: Pszczyna i Stara 

Wieś; wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Pszczyna(M), położonej na terenie 

powiatu pszczyńskiego  w woj. Śląskim” Ponowne postępowanie.,   oświadczamy, że w 

ciągu ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert  wykonaliśmy 

następujące usługi: 

 
 

Lp. 

 

Nazwa Podmiotu, 
na rzecz którego 

usługa była 
realizowana. 

 

Przedmiot usługi (nazwa) 
(krótki opis wykonanej 

usługi) 
  

 

Data  
wykonania 

(okres 
realizacji)data 
zakończenia 

prac 

 
Dowód potwierdzający, że  
usługa została wykonana  

należycie (podać nr 
załącznika do oferty) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

                                              

 
Warunek minimalny Zamawiającego: 
1.   Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał w sposób należyty jedną usługę geodezyjną, której przedmiotem było 
opracowanie polegające na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
zakończonych publicznym wyłożeniem przedmiotu zamówienia. 

UWAGA: 

  Wykonawca powinien wskazać  przedmiot,  datę  wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługa/usługi zostały wykonane  (wzór stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ). Do wykazu 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, czy usługa/usługi zostały 
wykonane należycie.  
W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać  

na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

 

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

               (data)             

      

…………………………….…….…….. 

podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej  

                                                                  do reprezentowania  Wykonawcy.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 
Sprawa  nr: IZ.272.5.2019 

 

W Y K A Z    OSÓB 

SKIEROWANYCH  DO  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie zamówienia: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w trybie  art. 24a 
ustawy Prawo geodezyjne  i kartograficzne dla obrębów ewidencyjnych: Pszczyna i Stara 
Wieś; wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Pszczyna(M), położonej na terenie 
powiatu pszczyńskiego  w woj. Śląskim” Ponowne postępowanie.,  oświadczamy, że w 
realizacji przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby odpowiedzialne za 
świadczenie usługi, kontrolę jakości: 

 

Lp. 

Osoba 

Imię                        

i nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe 
(numer, rodzaj i zakres 

posiadanych uprawnień 

geodezyjnych) 

Doświadczenie 

 

Zakres 

wykonywanych 

czynności                      

w 

przedmiotowym 

zamówieniu 

Informacja                        

o podstawie 

Wykonawcy do 

dysponowania 

osobą1 

 

1. 

 

 

 
 

   

 

 

2. 

 

 
 

   

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 
Warunek minimalny Zamawiającego: 



 

 

 
1. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami 

zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,  Zamawiający uzna powyższy warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował): 

a. dwoma osobami z uprawnieniami zawodowymi w zakresie (1) geodezyjne pomiary 
sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie ich wyników, 

b. dwoma osobami  z uprawnieniami zawodowymi  w zakresie (2) rozgraniczenia i podziały 
nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych 
zgodnie przepisami ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne 
(Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 2017.11.14). 

Uwaga: Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku posiadania obu 
uprawnień przez te same osoby. 

 
2. Oświadczam, że osoby wskazane w tabeli skierowane do realizacji niniejszego zamówienia  

posiadają wymagane uprawnienia. 

 

                                

 

 

………..……….……….……………………….. 

      podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomiar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_nieruchomo%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_nieruchomo%C5%9Bci

