
 

NR SPRAWY: CWR.263.7.2018  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór) 

.................................., dnia ....................... 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach rozszerzenia oferty 

wsparcia w placówkach wsparcia dziennego" z podziałem na 2 części: 

Część 1: Zajęcia polegające na pomocy w odrabianiu lekcji oraz korepetycjach z przedmiotów 

humanistycznych (j. polski, j. angielski, dodatkowe j. obce) oraz przedmiotów ścisłych (matematyka, 

chemia, fizyka). 

Część 2: Zajęcia grupowe rozwijające umiejętności informatyczne. 

Ja/My, niżej podpisani, działając  imieniu i na rzecz1:  

Nazwa Wykonawcy: 
...........................................................................……………………………………………………………………………
……………………………………........…….......……...............……………………………………......................................  

…………………………………………. 

Siedziba Wykonawcy: 

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

Dane identyfikacyjne (np. NIP/PESEL/REGON/KRS):  

Adres korespondencyjny Wykonawcy: 

...........................................................................……………………………………………………………………………
……………………………………........…….......……...............……………………………………......................................  
 
e-mail: ……….…………..….. faks: .………….……… 
 
Zestawienie pozostałych wykonawców w konsorcjum2 

Lp.  WYKONAWCA W KONSORCJUM (OFERTA WSPÓLNA) – 
NAZWA FIRMY 

Dane identyfikacyjne – adres, 
nr dokumentu rejestrowego 
np. NIP, REGON 

   

   

                                                           
1 W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, w pozycji „nazwa Wykonawcy” należy wpisać nazwę 

konsorcjum i nazwę „lidera” (wykonawcy ustanowionego jako pełnomocnika),  

w pozostałych pozycjach dot. siedziby, adresu i danych kontaktowych – dane pełnomocnika konsorcjum; 
2 Wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) - należy wypełnić zestawienie wskazując 

pełne nazwy wykonawców i ich adresy.  



 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia: 

- poniżej należy zaznaczyć znakiem „X”, w zależności na jaką Część Wykonawca składa ofertę 

 W zakresie części 1 za: 
 

Wynagrodzenie netto: …………………… zł (słownie: ………………) 

(tj. iloczyn ilości godzin zegarowych zajęć i ceny netto za jedną godzinę zegarową zajęć), przy czym: 

cena netto za jedną godzinę zegarową zajęć wynosi: ………… zł  (słownie: …………..) 

Podatek VAT (…%): …………. zł (słownie: ……………) 

Wynagrodzenie brutto: ……………………zł (słownie: …………………) 

W tym: 

i. I cykl: 

Brutto: …………….. (słownie: ………………) 

ii. II cykl: 

Brutto: …………….. (słownie: ………………)  

 W zakresie części 2 za: 
 

Wynagrodzenie netto: …………………… zł (słownie: ………………) 

(tj. iloczyn ilości godzin zegarowych zajęć i ceny netto za jedną godzinę zegarową zajęć), przy czym: 

cena netto za jedną godzinę zegarową zajęć wynosi: ………… zł  (słownie: …………..) 

Podatek VAT (…%): …………. zł (słownie: ……………) 

Wynagrodzenie brutto: ……………………zł (słownie: …………………) 

W tym: 

i. I cykl: 

Brutto: …………….. (słownie: ………………) 

ii. II cykl: 

Brutto: …………….. (słownie: ………………)  

2. STOSOWNIE do art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 z 
późn.zm.), oświadczamy, że wybór naszej oferty  

□  nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z 
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 
177, poz. 1054, z późn. zm.) 



 
 

□  będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z 
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 
177, poz. 1054, z późn. zm.), 
 
jednocześnie wskazujemy:  
nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania 
…………………………………………………………………….….…………. 
 …………………………………………………………………………………… 
 wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku……………………………………. 
 

* Należy zaznaczyć powyżej w pkt 2. właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje 
(należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług; obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie 
Wykonawcy). 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą 

łączną ilość punktów. 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
wyjaśnieniami do niej oraz jej modyfikacjami, wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych 
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania oraz nie wnoszę/ nie wnosimy do 
nich żadnych zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty, deklarujemy realizację zamówienia 
zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego i przepisami prawa, w terminie zakreślonym 
niniejszą SIWZ. Deklarujemy, że w cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym  
i prawidłowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia.  

4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

5. ŻADNA z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* /ZASTRZEGAMY, że informacje i dokumenty 
zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................ do nr ......................... stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być 
one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postepowania*.3 

*Niepotrzebne skreślić 

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30  dni od upływu terminu składania ofert.    

7. OŚWIADCZAMY4, że zamówienie wykonamy sami*/ część zamówienia zlecimy podwykonawcom*.       
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.: 

      * Niepotrzebne skreślić 

                                                           
3 Wykonawca załączy niniejsze tylko jeśli któreś z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz 
wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp.  
4 W przypadku braku przekreślenia niepotrzebnego oświadczenia lub zapisy będą nieczytelne i nie zostanie wypełnione 
tabelaryczne zestawienie podwykonawców, Zamawiający przyjmie, że zamówienie zostanie zrealizowane przez Wykonawcę 
samodzielnie i nie zamierza powierzyć realizacji części zamówienia do realizacji podwykonawcom. 



 
Lp. Nazwa części zamówienia (zakres dostawy, który 

Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji 
podwykonawcy) 

Nazwa podwykonawcy 
(dane: adres, nazwa, 

NIP/PESEL….) 

1.   

2.   

3.   

4.   

8. 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, zgodnie z zasadami obowiązującymi w niniejszym postępowaniu,  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą/nie dotyczy*(*niepotrzebne skreślić). 

10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy 
adres: 

__________________________________________________________________________________ 
nr faks ___________________  
e-mail ___________________ 
 

11. OFERTĘ niniejszą składamy na ______ stronach. 

12. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO5 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu6. 

13. ZGODNIE Z ART. 26 UST. 6 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, wskazuję bezpłatne  
i ogólnodostępne bazy danych, w szczególności rejestry publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  
(Dz.U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669), z których Zamawiający może 
samodzielnie pobrać/uzyskać oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wskazanych w pkt. 4.3 
TOMu I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców): 

1)http://www……………………………… 

2) http://www…………………………….. 

(…)  

                                                           
5 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
6 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). 



 
14. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

1) Załącznik nr 1a – Wykaz doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia – 
str. …. 

2) ............................................................. – str. …. 

… 

 

 

………………………………….. 

(miejsce, data) 

  

……………………………………………….. 

(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych 

do reprezentowania wykonawcy) 

 

  



 
NR SPRAWY: CWR.263.7.2018 

 

Załącznik nr 1a – Wykaz doświadczenia 

osób skierowanych do realizacji 

zamówienia (wzór) 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

e-mail: ……………………………………….. 

 .................................., dnia ....................... 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

W zakresie Części …………*  

 

 

W zakresie Części 1**: Ilość usług spełniających 
wymagania z pkt. 12.2.3 
TOMu I SIWZ - IDW 

Należy zaznaczyć 
odpowiednie pole  
krzyżykiem 

1. 

…………………….. 
(imię i nazwisko) 

 

1 usługa 

□ 
2 usługa 

□ 
3 usługa 

□ 
4 usługa 
(…) □ 

 

W zakresie Części 2**: Ilość usług spełniających 
wymagania z pkt. 12.2.3 
TOMu I SIWZ - IDW 

Należy zaznaczyć 
odpowiednie pole  
krzyżykiem 

1. 

…………………….. 
(imię i nazwisko) 

 

1 usługa 

□ 
2 usługa 

□ 
3 usługa 

□ 



 
4 usługa 
(…) □ 

 
* Wskazać część/części, na którą Wykonawca składa ofertę. 
 
** Niepotrzebne skreślić. 

*** Uwaga – przed podpisaniem umowy zamawiający będzie mógł zażądać od Wykonawcy okazania dowodów 

potwierdzających realizację wykazanych usług. 

 

 

………………………………….. 

(miejsce, data) 

  

……………………………………………….. 

(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych 

do reprezentowania wykonawcy) 
 



 
NR SPRAWY: CWR.263.7.2018 

Załącznik nr 2 - wzór 

Wykonawca: 

…………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

.................................., dnia ....................... 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

 

Ja, niżej podpisany,  

 

(Imię i nazwisko) 

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy: 

 

 

(adres siedziby Wykonawcy) 

 

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zorganizowanie zajęć dla 

dzieci i młodzieży w ramach rozszerzenia oferty wsparcia w placówkach wsparcia dziennego"  

z podziałem na 2 części 

Część 1: Zajęcia polegające na pomocy w odrabianiu lekcji oraz korepetycjach z przedmiotów 

humanistycznych (j. polski, j. angielski, dodatkowe j. obce) oraz przedmiotów ścisłych (matematyka, 

chemia, fizyka). 

Część 2: Zajęcia grupowe rozwijające umiejętności informatyczne. 

składającego ofertę na niniejszą część postępowania….* 

niniejszym oświadczam, że:  

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 Ustawy Pzp (Dz.U. 2018, poz. 1986) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 

Ustawy Pzp.** 

 

2. Wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………………. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, 



 
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 

środki naprawcze: …………………………………… …………………… ………………, stanowiące załącznik do 

niniejszego oświadczenia .** 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

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

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 
 

………………………………….. 

(miejsce, data) 

  

……………………………………………….. 

(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych 

do reprezentowania wykonawcy) 

 
* Wpisać części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę, W przypadku składania oferty na wszystkie części 
zamówienia, należy skreślić  
**Niepotrzebne skreślić. 
 



 
NR SPRAWY: CWR.263.7.2018 

Załącznik nr 3 – wzór 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 .................................., dnia ....................... 

OŚWIADCZENIE 

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 11 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ: USTAWA), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – ART. 24 UST. 1 PKT. 23  

 

Ja niżej podpisany _________________________________________________________ 
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy: 

 

___________________________________________________________________________ 
(nazwa Wykonawcy) 

 

___________________________________________________________________________ 
(adres siedziby Wykonawcy) 

 

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zorganizowanie zajęć dla 

dzieci i młodzieży w ramach rozszerzenia oferty wsparcia w placówkach wsparcia dziennego"  

z podziałem na 2 części 

Część 1: Zajęcia polegające na pomocy w odrabianiu lekcji oraz korepetycjach z przedmiotów 

humanistycznych (j. polski, j. angielski, dodatkowe j. obce) oraz przedmiotów ścisłych (matematyka, 

chemia, fizyka). 

Część 2: Zajęcia grupowe rozwijające umiejętności informatyczne. 

niniejszym oświadczam/y: 

- że nie należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, 
z innym wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu*. 

 
- że należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, co 

podmioty wymienione poniżej – które złożyły oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (należy podać nazwy oraz adresy siedzib)*/**: 

 

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba 

   



 
   

Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia* 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

………………………………….. 

(miejsce, data) 

  

……………………………………………….. 

(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych 

do reprezentowania wykonawcy) 
* Niepotrzebne skreślić. 
 
** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne 

oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

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

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

………………………………….. 

(miejsce, data) 

  

……………………………………………….. 

(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych 

do reprezentowania wykonawcy) 
 


