
Załącznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 

1.  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji 
działalności  gospodarczej  –  wystawione   nie   wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 
składania ofert.

2.  Zaświadczenia  z  właściwego  Urzędu  Skarbowego  oraz  właściwego  ZUS-u  potwierdzające 
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne  lub  społeczne  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  zgodę  na  zwolnienie,  odroczenie  lub 
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności,  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  organu 
podatkowego - wystawione  nie  wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu  składania ofert.

3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkty: 
4, 5, 6, 7, 8 Prawa zamówień publicznych – wystawiona  nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu  składania ofert.

4. Dowód złożenia wadium. 

UWAGI: 
a) wszystkie  ww.  dokumenty  winny  być  przedstawione  w  formie  oryginału  lub  kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę,
b) w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców każdy ze wspólników musi 

złożyć dokumenty wymienione w punktach od 1 do 3. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako 
wspólne.  Wspólnicy  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte 
wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Umowa „konsorcjum” musi 
być zgodna z zapisami Kodeksu cywilnego i obejmować zarówno okres realizacji zamówienia jak 
również okres gwarancji i rękojmi.



Załącznik nr 3 do SIWZ
Nazwa wykonawcy……………………………………

Adres…………………………………………………..

………………………………………………………..

druk „O F E R T A“

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym wykonania  remontu  pokrycia 
dachowego papowego, kominów ponad dachem, rynien i instalacji Czart na budynku mieszkalnym 
przy ul. Dworcowej 1 w Czerwionce-Leszczynach  

1. Oferujemy wykonanie robót budowlanych na następujących zasadach:

a)       cena brutto: .................................................. zł

(słownie ..................................................................... zł),

  cena netto: ................................................... zł

(słownie ..................................................................... zł),

  podatek VAT w wysokości: ...........%, tj. ............... zł

(słownie ..................................................................... zł)

b) termin wykonania zamówienia,  okres  gwarancji  i  rękojmi oraz  warunki  płatności  –  zgodnie  z 
zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy ........... robót o podobnym zakresie i charakterze z niniejszym 
przedmiotem zamówienia. Wykaz tych robót, wraz z referencjami, stanowi załącznik do niniejszej 
oferty.

3.  Zobowiązujemy się  odpowiednio  zabezpieczyć  elewację  budynku,  a  w przypadku uszkodzenia 
elewacji  w trakcie wykonywanych przez nas robót poniesiemy skutki finansowe związane z jej 
naprawą.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 
do  niej  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy konieczne  informacje  potrzebne do  właściwego wykonania 
zamówienia.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia 
umowy  na  wyżej  wymienionych  warunkach  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez 
zamawiającego.  Jesteśmy  świadomi,  że  gdyby  z  naszej  winy  nie  doszło  do  zawarcia  umowy, 
wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 

6.  W  przypadku  wybrania  naszej  oferty,  przed  podpisaniem  umowy,  złożymy  zabezpieczenie 
należytego  wykonania  umowy  w  formie  .........................................,  zgodnie  z  warunkami 
ustalonymi  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  ustawie  Prawo  zamówień 
publicznych.

7.  Oświadczamy,  że  firma  nasza  spełnia  wszystkie  warunki  określone  w  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie 
tych warunków.

Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy


