
Załącznik nr  2 do SIWZ 
  

 

 

 

 

 

(pieczęć firmowa)
  

(miejscowość i data)
 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie 

 

Pełna nazwa Wykonawcy: 

Adres:  

Adres do korespondencji: 

Nr telefonu: Nr faksu: 

E-mail:  

NIP: REGON: 

Bank: Nr rachunku: 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę ryczałtową netto 

…………………….. złotych (słownie: …………………………………..) i brutto 

………………………………… złotych (słownie:…………………………………..), w tym 

należny podatek od towarów i usług VAT w kwocie 

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

         

lp. nazwa polska 
nazwa 

łacińska 
szt/m2 ilość 

cena 

jednostkowa 

netto 

VAT 

cena 

jednostkowa 

brutto 

wartość 

brutto 

  drzewa               

1 

Wiśnia 

piłkowama 

„Kanzan” 

Prunus serruta 

„Kanzan” 
szt. 28         

  krzewy               

1 

Pięciornik 

krzewiasty 

Lovely Pink 

Potentilla 

fruticosa 

Lovely Pink 

szt. 

55         

2 
Róża 

pomarszczona 
Rosa rugosa 

szt. 
630     

3 
Tawuła szara 

„Grefsheim” 

Spiraea 

xcinerea 

„Grefsheim” 

szt. 

515         

  razem                

          



2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ (w tym z istotnymi postanowieniami 

umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od 

terminu składania ofert. 

4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

5. Ofertę niniejszą składamy na …… stronach. 

6. Do oferty dołączamy następujące załączniki: 

a)  ........................................ 

b)  ........................................ 

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

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

  

   

miejscowość i data  Pieczęć (pieczęcie) i podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy
 

 

 



Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 

 

OŚWIADCZENIE  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 

 

Składając ofertę w postępowaniu Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie parku przy 

ul. Zawilcowej w Lublinie 

 

 

spełniam warunki udziału w postępowaniu i oświadczam, że:  

 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności,  

2) posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego 

niezbędne do wykonania zamówienia,  

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

4) moja sytuacja ekonomiczna i finansowa gwarantuje wykonanie zamówienia.  

 

 

 
miejscowość i data  Pieczęć (pieczęcie) i podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

Oświadczenie  

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne  
 

Składając ofertę w postępowaniu na Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie parku 

przy ul. Zawilcowej w Lublinie 

 

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów par. 14 Regulaminu, w myśl których            

wyklucza się:  
 

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została 

dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                   

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 



skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w § 12 ust. 1 pkt 1-3 regulaminu ( tj 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

odpowiednie przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia); 

 

I oświadczam jednocześnie, że wymienione przyczyny nas/mnie nie dotyczą.  
 

 

 

 

 

 

 
miejscowość i data  Pieczęć (pieczęcie) i podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy
 

 



Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 
 
 
 
(pieczęć firmowa) (miejscowość i data) 

 
  

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
  

Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie 

  
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Wykonanie nasadzeń 

zastępczych na terenie parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 

2d ustawy Pzp 

 

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz.U. nr 50 poz.331 z późn.zm) 
 
 

Lp. 

 

Nazwa podmiotu 

 

Adres podmiotu 

 1 

 

  
2 

 

  
3 

 

  
… 

 

  
 
 

 
miejscowość i data  Pieczęć (pieczęcie) i podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy
 

 

 

 

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy Pzp 
 
 

miejscowość i data  Pieczęć (pieczęcie) i podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy
 



 

Załącznik nr 7 do SIWZ 
 
 
 
 
 
(pieczęć firmowa) (miejscowość i data) 
 

  
ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIADO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH 

ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIAZ NICH PRZY WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA 
 
  

Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie 

  
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.................... (nazwa i adres Wykonawcy – podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
 
 
zobowiązujemy się do oddania na rzecz 
 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.................... (nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji 
zasoby) 
 
do dyspozycji niezbędnych zasobów, tj. 
 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 

do realizacji zamówienia publicznego pod nazwą 
 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
....................... (nazwa zadania) 
 
 
na okres 
..............................................................................................................................................
........ (okres na jaki udostępniane są zasoby) 
 
 
w zakresie powierzonych do wykonania 
 
.............................................................................................................................................
.......... (wskazać charakter w jakim podmiot będzie brał udział w postępowaniu) 
 
 
 

miejscowość i data  Pieczęć (pieczęcie) i podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy
 



 

 

Załącznik nr 9 do SIWZ 
 
 
 
 
 
(pieczęć firmowa) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH 
 
 

Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie 

 
 
 

Ja/my, niżej podpisany/i 
 
 
Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/Firma/i adres Wykonawcy) 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
 
Oświadczam/y, iż podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca 

wykonanie prac w zakresie: 
  
- 

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

- 

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

- 

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

. 
 
 
 
 
 
 

miejscowość i data  Pieczęć (pieczęcie) i podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy
 

 

 


