
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Poznaniu ul. Wilczak 51  
61-623 Poznań 

 
 
 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na: 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań 
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Konin. 

My niżej podpisani: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
działając w imieniu i na rzecz: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)  

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie poda ć nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników 
spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem wyszczególnionym w załączonym 
cenniku ofertowym za kwotę brutto: 

      _____________________ zł 
 

(słownie: ______________________________________________________________________ zł) 
 

W powyższej kwocie uwzględnione zostały: 

- kwota netto w wysokości  ______________________ zł 

- podatek VAT ….. % w wysokości ______________________ zł 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za 
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy, że okres udzielonej gwarancji na nasadzenia wynosił będzie; 36 m-cy / 42 m-ce / 48 m-cy*. 

6. Oświadczamy, że termin realizacji prac wynosić będzie do*; 

  - 16.10. 2020 r. 

  -  23.10.2020 r. 

 
 
 
 
 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OFERTA 



7. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

8. Następujące prace zrealizujemy przy udziale Podwykonawców: 
 

1) ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9.  Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na str. nr od ____ do ____ 
niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

10. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 
następujący: 
________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 
zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,    w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. Informujemy, że zamierzamy / nie zamierzamy* wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prawnym. 

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________________________ 

 
Telefon: _____________________  Fax___________________  E-mail: ________________________  

14. Ofertę niniejszą składamy na ………… stronach. 

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

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________ 

16. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ……. stronach: 

1.  Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych; 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________ 



 

17. Oświadczamy, że jesteśmy/ nie*jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem/małym/średnim* przedsiębiorstwem. 

UWAGA: 

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 przedsiębiorstwo: 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.   

* niepotrzebne skreślić 

18. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się   
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ dnia ___________2020 r. 

 

 

                         _____________________________________ 
              (podpis i pieczątka Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CENNIK OFERTOWY 

Nasadzenia drzew 

z 

 
 

 
 
 
 
 

Lp. 
Obwód pnia na 

wysokości 100 cm 
Gatunek 

Jedn. 
miary 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto 

1. min. 12 cm lipa drobnolistna szt. 62   

   Podatek VAT _____ %  

   Wartość brutto  

 
 

 
 
 
 
 
Słownie brutto: _______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ dnia __ __ 2020 roku 

 

 

_______________________________ 

                                (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
 
 
 
 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 



Formularz 4.1 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp  

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 
Wykonawca: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________ 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 
„Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w Koninie”. 
 
prowadzonym przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1  ustawy Pzp. 

 
 

__________________ dnia __ __ 2020 r. 
          (miejscowość) 

_______________________________ 
                   (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
 

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 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze:____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________ dnia __ __ 2020 r. 
        (miejscowość) 

_______________________________ 
                  (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 



 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się 
w niniejszym postępowaniu, tj.: ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

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

nie  zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 
__________________ dnia __ __ 2020 r. 
          (miejscowość) 
 

_______________________________ 
                           (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI: 
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 __ __ 2020 r. 
         (miejscowość) 

_______________________________ 
                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 



Formularz 4.2 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 
 
 
Wykonawca: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

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

reprezentowany przez: 
____________________________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 
„Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w Koninie”. 
 
prowadzonym przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  w pkt 6.2. 
Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział 1 SIWZ) 
 
 
__________________ dnia __ __ 2020 r. 
        (miejscowość) 
 

_______________________________ 
                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 
 
 
 



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w pkt 6.2. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział 1 SIWZ) polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów:  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
w następującym zakresie:  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
 
 
 
__________________ dnia __ __ 2020 r. 
          (miejscowość) 
 

_______________________________ 
                            (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI: 
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 __ __ 2020 r. 
           (miejscowość) 
 

_______________________________ 
                           (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
 

 
 



Formularz 4.3 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
„Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w Koninie”. 

prowadzonym przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole w imieniu Wykonawcy: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 (wpisać nazwę / firmę Wykonawcy) 
 

oświadczam, że: 
•   nie należę/należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp *) 

•   należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 
w skład której wchodzą następujące podmioty*): 

 
Lp. Nazwa Adres 
   
   

 
 
 
__________________ dnia __ __ 2020 roku 
       (miejscowość) 
 

 
_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 
* niewłaściwe skreślić 
 
Uwaga:  
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejszy „Formularz” Zamawiającemu w terminie 3 

dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.  
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  składa go każdy z członków 

Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 



Formularz 4.4. 

 
UWAGA:  
=> Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:  

•  zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp  
•  dokumenty określające:  
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego  
4) czy podmiot , na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , zrealizuje  
usługi , których wskazane zdolności dotyczą   

 
W imieniu: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres,  NIP/PESEL, KRS/CEiDG  podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca) 
 

zobowiązuje się do oddania swoich zasobów: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy) 
 

do dyspozycji Wykonawcy: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 
„Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w Koninie”. 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów  

na potrzeby realizacji zamówienia 



Oświadczam, że:  
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie (należy podać informacje umożliwiające 

ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby):  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

d) będę realizował ww. usługi , których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków udziału,  
na których polega Wykonawca 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
__________________ dnia __ __ 2020 roku 
       (miejscowość) 
 

 
      __________________________________________ 

     (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 

 


