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Załącznik nr 3 – Wzór Formularza Oferty  
 

FORMULARZ OFERTY 
 

dla zadania pn. 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
Otłoczyńska, Olęderska i Rudacka na terenie osiedla Rudak C w Toruniu 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  TI.221. 4.2018. MJ 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń 

 
2. WYKONAWCA: 
 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
4. OŚWIADCZENIE 
 

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1) Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: 

SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 
3) Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia 

zgodnie z wymogami SIWZ wynosi bez VAT: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł 

plus należny VAT w wysokości ……………………………………………………………………… zł  
(stawka VAT 23%) 

co czyni łącznie cenę całkowitą oferty z VAT ………………………………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł 

 
4) Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, 
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5) Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowę przedstawiony w Załączniku nr 1 do 
SIWZ, 

6) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą Umowę 
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną 
wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć 
Umowę zgodnie z treścią pkt. 9 SIWZ, 

7) Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu]* / [jako Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*, 

8) Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie 
złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia, 

9) Oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji / *wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w 
związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania*: 

 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie i dokumentach/ 
oświadczeniach składanych wraz 

z ofertą (wyrażone cyfrą) 

od do 

    

 

Wobec powyższego – w celu wykazania, że informacje przez nas wskazane 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wraz z ofertą składamy następujące 
dokumenty/oświadczenia: 

a). ............................. 
b). ............................. 

10) Nie zamierzam(y) * powierzać do podwykonania żadnej części 
niniejszego zamówienia / *części niniejszego zamówienia zamierzam(y) 
powierzyć podwykonawcom, zgodnie z poniższym wykazem: 
 
..................................................................... 
 
..................................................................... 
11) Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek: 
................................................... (wypełnia wyłącznie Wykonawca, który 
złożył wadium w pieniądzu) 

* niepotrzebne skreślić 
 
Podpis(y): 
 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejsco 
wość 
i data 
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Załącznik nr 4 – Wzór wykazu cen 

 
WYKAZ CEN 

 

dla zadania pn. 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
Otłoczyńska, Olęderska i Rudacka na terenie osiedla Rudak C w Toruniu 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  TI.221. 4.2018. MJ 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń 

 
2. WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
 
 
 
 

 
 

3. Preambuła 
Wykaz Cen musi być odczytany wraz ze wszystkimi innymi Dokumentami Zadaniowymi 
a Wykonawca będzie zobowiązany do dokładnego zapoznania się ze szczegółowymi 
opisami robót, które mają być wykonane oraz sposobami, jakimi mają być wykonane. 
Wykonawcę będzie się uważało za dokładnie zapoznanego ze szczegółowymi opisami 
prac, które będą do wykonania i sposobem, w jaki mają być wykonane. Całość robót ma 
być wykonana zgodnie z wiedzą, doświadczeniem i sztuką inżynierską oraz uzyskać 
aprobatę Zamawiającego. 
Ilości każdego asortymentu robót, przedstawione w Wykazie Cen są ilościami 
szacunkowymi i podane są w celu ujednolicenia podstawy wyceny.  
Zakres ten nie stanowi gwarancji dla Wykonawcy, że ilości przedstawione 
w przedmiarach nie będą się różnic od ilości rzeczywistej koniecznej do wykonania 
Zadania. Wykonawca winien ująć w wycenie całość prac potrzebnych do wykonania 
Zadania. 
Wykonawca wyceni osobno każdą pozycję w Wykazie Cen oraz będzie stosować się do 
instrukcji dotyczących przeniesienia całkowitych sum wyliczonych w wykazie. 
W momencie wyceniania danej pozycji, powinny zostać uwzględnione Warunki Zadania, 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Dokumentacja 
Projektowa celem uszczegółowienia zakresu prac i rodzaju materiałów. 
Pozycje, które nie zostaną skalkulowane przez Wykonawcę, a są konieczne do 
zrealizowania Zadania, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że 
zostały ujęte w innych cenach wymienionych w Wykazie Cen. 
W skład Wykazu Cen wchodzi cały zakres robót, który ma zostać wykonany. Opisany on 
jest w SIWZ. 
Wszystkie stawki i ceny będą podane w PLN. 
Każda cena jednostkowa umieszczona w Wykazie Cen nie będzie zawierała podatku VAT. 
Dopiero w zbiorczym zestawieniu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić podatek VAT. 

 
 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE 
 

Razem kwota ofertowa netto zł netto 

podatek VAT zł 

Razem kwota ofertowa brutto zł brutto 
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WYKAZ CEN (bez podatku VAT) 
 

Lp Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Jednostki 
obmiaru Ilość 

Cena 
jednostko
wa [PLN] 

Wartość netto 
[PLN] 

KOSZTY OGÓLNE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY BUDOWLANO – 
MONTAŻOWE/DEMONTAŻOWE I ODTWORZENIOWE  

1 
Przewody wodociągowe z rur 
z żeliwa sferoidalnego DN 100 

m 116,60 
  

2 Hydrant podziemny DN 80 Kpl. 1 
  

3 Zasuwa wodociągowa DN100 Kpl. 3 

  

4 
Przewody kanalizacji sanitarnej 
z rur kamionkowych DN 200 

(technologia bezwykopowa)  

m 292,00 
  

5 
Przewody kanalizacji sanitarnej 
z rur kamionkowych DN 200 

m 846,00 
  

6 Przewody z rur PCW DN 160 m 160,55 
  

7 Studnie DN 2000 Kpl. 9 
  

8 Studnie DN 1500 Kpl. 4 
  

9 Studnie DN 1200 Kpl. 10 

  

10 Studnie DN 1000 Kpl. 9 
  

RAZEM   

 
Podpis(y): 
 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejsco 
wość 
i data 
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Załącznik nr 5– Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  
 

OŚWIADCZENIE 
 

dla zadania pn. 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
Otłoczyńska, Olęderska i Rudacka na terenie osiedla Rudak C w Toruniu 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  TI.221. 4.2018. MJ 
 
 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń 
 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

spełniam(y) warunki dotyczące: 

1. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania niniejszego zamówienia; 

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
PODPIS(Y): 
 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy (ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy (ów) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia  

OŚWIADCZENIE 
 

dla zadania pn. 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
Otłoczyńska, Olęderska i Rudacka na terenie osiedla Rudak C w Toruniu 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  TI.221. 4.2018. MJ 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń 
 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 
 
nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na 
podstawie przesłanek zawartych w § 4 pkt II ppkt 4 Regulaminu.  
 
 
 
PODPIS(Y): 
 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy (ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy (ów) 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 7 – Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych 
 

 

dla zadania pn. 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
Otłoczyńska, Olęderska i Rudacka na terenie osiedla Rudak C w Toruniu 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  TI.221. 4.2018. MJ 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.  
ul. Rybaki 31/35 
87-100 Toruń, Polska 
 
2. WYKONAWCA: 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ców) Adres(y) 
Wykonawcy(ców) 

  
 
 
 

 

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Oświadczam/my, że wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane: 
 

L.p. 
Nazwa 

przedsięwzięcia 

 
Opis 

wykonanych 
robót 

Data wykonania 

Miejsce 
wykonania 

Odbiorca 
(nazwa, adres, 
nr telefonu do 

kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy* 

początek 
(data) 

zakończe
nie (data) 

1. 
 

       

2. 
 

       

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający 
wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót budowlanych zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie. 
* - Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia. 

 
PODPIS(Y): 
 

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy 
(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 8 – Wzór wykazu kadry  
 

 

dla zadania pn. 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
Otłoczyńska, Olęderska i Rudacka na terenie osiedla Rudak C w Toruniu 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  TI.221. 4.2018. MJ 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.  
ul. Rybaki 31/35 
87-100 Toruń, Polska 
 
2. WYKONAWCA: 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ców) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ców) 
 
 
 
 

  

 
WYKAZ KADRY PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Lp. Imię i nazwisko  
Przewidywana 

funkcja 

Praktyka 
zawodowa 
(ilość lat) 

Podstawa 
dysponowania 

osobą1 

1.  kierownik budowy  

 

 

Oświadczam, że wymieniona osoba posiada odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz że 
jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego 

1 należy wskazać stosunek prawny, z którego wynika podstawa dysponowania osobą 

PODPIS(Y): 
 

L.p. 
Nazwa 

Wykonawcy 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 9 – Wzór Oświadczenia podatnika VAT 
 

OSWIADCZENIE PODATNIKA VAT 
 

dla zadania pn. 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
Otłoczyńska, Olęderska i Rudacka na terenie osiedla Rudak C w Toruniu 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  TI.221. 4.2018. MJ 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.  
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń, Polska 
 
2. WYKONAWCA: 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ców) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ców) 
   

   

 

Niniejszym oświadczam /my, iż 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pełna nazwa 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres przedsiębiorstwa 

 
1. Jestem czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer 

identyfikacji podatkowej NIP * 
 

          

Nadany przez 
……………………………………………………………………………………………………….…..…… 
 

Jednocześnie, informuję/jemy, iż jesteśmy uprawnieni do wystawiania 
i otrzymywania faktur VAT. 
 

2. Jestem podatnikiem zwolnionym z podatku od towarów i usług.* 
 
*Niepotrzebne skreślić 

 
 

PODPIS(Y): 
 

L.p. 
Nazwa 

Wykonawcy 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

Miejscowość 
i data 
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Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO 

 
OŚWIADCZENIE 

 

dla zadania pn. 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
Otłoczyńska, Olęderska i Rudacka na terenie osiedla Rudak C w Toruniu 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  TI.221. 4.2018. MJ 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.  
ul. Rybaki 31/35 
87-100 Toruń, Polska 
 
2. WYKONAWCA: 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ców) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ców) 
   

   

 
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 w niniejszym postępowaniu.** 
 
PODPIS(Y): 
 

L.p. 
Nazwa 

Wykonawcy 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy 

Miejscowość 
i data 

      

 

*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).  
 

** 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). 


