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        Załącznik nr 1 do SWZ 

 

  

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja (My), niżej podpisany (-ni)  

Kamil Simka i Paweł Knap 

działając w imieniu i na rzecz : 

 

EUROVIA POLSKA S.A. 

(pełna nazwa wykonawcy) 

Bielany Wrocławskie 

ul. Irysowa 1 

55-040 Kobierzyce  

(adres siedziby wykonawcy) 

dolnośląskie 

(województwo) 

 

NIP  635-000-01-27     REGON 272885401 

Nr konta bankowego: 63 1840 0007 2712 4720 0810 6819 

nr telefonu 914621310    e-mail: arkadiusz.grzeskowiak@eurovia.pl 

 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu  

na: 

 „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926 w Ostoi z ulicą Zbójnicką w 

Szczecinie” 

 

składam niniejszą ofertę:  

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach 

określonych w SWZ za cenę umowną: 

     brutto: 10 541 609,44 zł 
 (słownie: dziesięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięć złotych i 44/100)      
  

w tym cena netto: 8 570 414,18 zł 
(słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych i 18/100 ) 

 

  podatek VAT 1 971 195,26 zł  
(słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i 26/100) 

 

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 10 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

 

3. Oferujemy udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego 

robót. 

4. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

mailto:arkadiusz.grzeskowiak@eurovia.pl


ZP.271.29.2021.ŻS 

 
 

 

2 

 

będziemy polegać na zdolnościach  technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej niżej wymienionych podmiotów udostępniających zasoby: 

 

Lp. 
Firma (nazwa) podmiotu 

udostępniającego zasoby 

Zakres dostępnych wykonawcy 

zasobów podmiotu udostępniającego 

1. 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-

USŁUGOWE VOTUM S.C.  

Jacek Pelc 

ul. Litewska 14 

71-344 Szczecin 

Osoba: Kierownik robót elektrycznych- mgr inż. 

Jacek Pelc (upr. nr. 99/Sz/90) posiadający 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wykonawca przewiduje udział podmiotów 

udostępniających zasoby) 

5. Oświadczam, że w związku z wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia 

poszczególni wykonawcy wykonają następujące usługi: 

 

Lp. 
Firma (nazwa) wykonawcy wspólnie 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

Wskazanie usług, które będą wykonane 

przez wykonawcę 

1. Nie dotyczy Nie dotyczy 

(należy wypełnić tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie 

zamówienia) 

 

6. Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej 

wskazanych części zamówienia:  

Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy Część (zakres) zamówienia 

1. Na etapie przetargu nazwa 

podwykonawców nie jest znana 

 

Roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, 

regulacje, roboty przygotowawcze, roboty 

brukarskie, podbudowy niebitumiczne, 

umocnienie rowów drogowych, roboty 

wykończeniowe, stała organizacja ruchu, 

zieleń, ogrodzenie, branża teletechniczna, 

branża sanitarna, branża elektryczna 

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców, w przypadku 

samodzielnej realizacji zamówienia, należy wpisać: nie dotyczy). 

 

Uwaga - w przypadku braku wypełnienia tabeli oznacza, że  wykonawca nie przewiduje 

udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. 

7. Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

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

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

……………………………………………………………………………………………… 
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Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane 

za jawne. 

8. Oświadczam(y), że jesteśmy związani z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

9. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuje to: 

□ mikroprzedsiębiorstwo*  

□ małe przedsiębiorstwo* 

□ średnie przedsiębiorstwo* 

□ jednoosobowa działalność gospodarcza 

□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

 inny rodzaj 

 

Uwaga – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

powyższe oświadczenie należy złożyć dla każdego z wykonawców oddzielnie.  

*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców  

 

10. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na 

 warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SWZ oraz w miejscu i terminie 

 wyznaczonym przez Zamawiającego 

 

11. Oświadczam, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest ujęty w wykazie podatników 

VAT tzw. “biała lista” i związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

12. Oświadczam, że złożona oferta, nie prowadzi/prowadzi* do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Oświadczamy, że towary/usługi*, których dostawa/świadczenie* będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego to: ………………………………… 

(wpisać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi / gdy nie dotyczy pozostawić bez wypełnienia) 

Wartość wskazanych powyżej towarów/usług* bez podatku VAT wynosi: 

……………………………zł. (wskazać jeżeli dotyczy Wykonawcy).  

W Formularzu cenowym nie uwzględniono wartości podatku VAT należnego w związku z 

dostawą wymienionych wyżej towarów/usług. 

*niepotrzebne skreślić 

13. 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. 

 

 
Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie. 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)   

 

 

 
 

Ja (My), niżej podpisany (-ni)  

Kamil Simka i Paweł Knap 

działając w imieniu i na rzecz : 

 

EUROVIA POLSKA S.A. 

(pełna nazwa wykonawcy) 

Bielany Wrocławskie 

ul. Irysowa 1 

55-040 Kobierzyce  

(adres siedziby wykonawcy) 

dolnośląskie 

(województwo) 

 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na: 

 

„Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926 w Ostoi z ulicą Zbójnicką w 

Szczecinie” 

  

oświadczamy, że: 

 

w stosunku do wykonawcy, którego reprezentujemy nie zachodzą podstawy wykluczenia 

z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale IX Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie. 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)   

 

 

Ja (My), niżej podpisany (-ni)  

Kamil Simka i Paweł Knap 

działając w imieniu i na rzecz : 

 

EUROVIA POLSKA S.A. 

(pełna nazwa wykonawcy) 

Bielany Wrocławskie 

ul. Irysowa 1 

55-040 Kobierzyce  

(adres siedziby wykonawcy) 

dolnośląskie 

(województwo) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na: 

 

„Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926 w Ostoi z ulicą Zbójnicką w 

Szczecinie” 

 

 

oświadczamy, że wykonawca, którego reprezentujemy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu określone w Rozdziale X Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie. 
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