
  
 

Załącznik nr 1        
 
 
 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
 Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 Gmina Lipnik  
Lipnik 20 
27-540 Lipnik  
www.bip.lipnik.pl  
inwestycje@lipnik.pl  
Godziny urzędowania  7.15 do 15.15  
 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na 
 

„Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące 
utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014” 

 
Numer sprawy: ZNAK: ZP 271.5. 2014 oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z 
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
 
Samochód samowyładowczy solówka: 
1. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji 
 0-31,5 mm na teren Gminy Lipnik 
w cenie  brutto za 1 tonę …………………………………. 
słownie……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............ 
2. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kamienia odpadowego „SMERDYNA” na teren 
gminy Lipnik 
w cenie  brutto za 1 tonę …………………………………. 
słownie……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............ 
3. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji 
 0-63 mm na teren Gminy Lipnik 
w cenie  brutto za 1 tonę …………………………………. 
słownie……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............ 
 



  
 

Samochód samowyładowczy z naczepą: 
 
4. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji 
 4-31,5 mm na teren Gminy Lipnik 
w cenie  brutto za 1 tonę …………………………………. 
słownie……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............ 
5. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa z żużli stalowniczych frakcji  0-31,5 
mm z produkcji bieżącej na teren Gminy Lipnik 
w cenie  brutto za 1 tonę ………………………………………….. 
słownie……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............ 
 
 
 
Oświadczam, że: 
 
 [x]   Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….   
 [x]   Termin płatności:.......... dni   
 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... 
..........  zakres odpowiedzialności 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... 
..........  zakres odpowiedzialności 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia 
umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  
 
 
 
 
 



  
 

Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
Zastrzeżenie wykonawcy 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
................................................................................. 
 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 



  
 

Załącznik Nr 2 
 
 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w 
specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:  
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 



  
 

 
 
Załącznik nr 3 
 
 
OŚWIADCZENIE  O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych w szczególności: 
1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub 
wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania. 
2) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono 
upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu 
zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 
3) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych 
prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w 
całości wykonania decyzji właściwego organu. 
4) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
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) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o 
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 



  
 

Załącznik nr 4 
 
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW / USŁUG. 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw / usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wymagany jest w celu 
potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. 
 

Rodzaj 
zamówienia 

Całkowita 
wartość 

Czas realizacji Nazwa 
zamawiającego początek zakończenie 

1 2 3 4 5 
 
 

    

     
 
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy / usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 
 
Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do powyższego 
wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 



  
 

Zał. Nr 5 
……………………………. 

 
………………………………. 
pieczęć nazwa i dokładny adres Wykonawcy 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
  Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego 
  Złożona na podstawie art. 26 ust 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 
 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
 

„Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące 

utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014” 
 
Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, nie należy do grupy kapitałowej* 
 
 
Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, należy do grupy kapitałowej*.  
W związku z tym poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej: 
………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………... 
Lub w załączeniu przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.** 
 
 
 
 
…………………………..      …………………………… 
   Miejscowość, data        podpisy osoby/osób uprawnionej/nych 
* niepotrzebne skreślić       do reprezentowania Wykonawcy 
** jeśli na niniejszym formularzu jest za mało miejsca, można dołożyć listę oddzielnie. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 Załącznik nr 6 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................ 
 
Miejscowość ..............................................   Data ....................... 
 
 
OŚWIADCZENIE  
 
ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, 
POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA 
 
 
 
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu 
niniejszego postępowania. 
 
 
 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 



  
 

Zał. nr 7 
WZÓR  

U m o w a ..............  
 

Zawarta w dniu  ..................r. w Urzędzie Gminy w Lipniku pomiędzy Gminą Lipnik  
reprezentowaną przez  Wójta Gminy Lipnik: 
 
1.           Pan Józef Bulira       -          Wójt Gminy Lipnik 
 
    zwanym dalej „Zamawiającym”  a : 
 
......................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez : 
 
1. .............................................................................. 

 
zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony o następującej treści : 

             
§ 1.  

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru  oferty  Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym w dniu   ........................ r. Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie 
Zamawiającego do wykonania „Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na 
bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2014” 
 
Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 
Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na 
terenie Gminy Lipnik w roku 2014 o łącznej ilości ok. 2700 ton.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadebrania lub nieodebrania materiału w ilości 
wyżej określonej. 
 W cenę wlicza się: cena 1 tony materiału, załadunek, transport materiału, rozładunek na 
terenie gminy Lipnik. 
Kierowca samochodu ciężarowego dostarczającego kruszywo zobowiązany jest do rozciągnięcia 
kruszywa  po drodze zgodnie ze wskazówkami operatora (równiarki, koparki) lub innej osoby 
upoważnionej. 
 
 
Samochód samowyładowczy solówka: 
 
1. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji  

0-31,5 mm  wg określonych norm i parametrów za cenę …………… za 1 tonę (wraz z 
podatkiem VAT) na teren gminy Lipnik w ilości ok. 1000 ton. 

 
 

2. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kamienia odpadowego „SMERDYNA” dobrej 
jakości  za cenę …………… za 1 tonę  (wraz z podatkiem VAT) na teren gminy Lipnik w 
ilości ok. 500 ton. 

 
3. Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji  

0-63 mm  wg określonych norm i parametrów za cenę …………… za 1 tonę (wraz z 
podatkiem VAT) na teren gminy Lipnik w ilości ok. 500 ton. 

 
 



  
 

Samochód samowyładowczy z naczepą: 
 
 
4.      Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa kamiennego (dolomitowego) frakcji  
4-31,5 mm  wg określonych norm i parametrów za cenę …………… za 1 tonę (wraz z 
podatkiem VAT) na teren gminy Lipnik w ilości ok. 200 ton. 

 
5.   Transport 1 tony zakupionego lub własnego kruszywa z żużli stalowniczych frakcji  

 0-31,5 mm z produkcji bieżącej dobrej jakości wg określonych norm i parametrów za cenę 
…………… za 1 tonę  (wraz z podatkiem VAT) na teren gminy Lipnik w ilości ok. 500 ton. 

 
 

§ 2. 
Wykonawca wykonywać będzie zlecenie w okresie :  
1) do 20 grudnia  2014 r. 
2) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania cotygodniowego kontaktu telefonicznego z 

Zamawiającym w celu uzyskania informacji o planowanych terminach miejscach przewozów 
materiałów. 

3) Uzgodnienia dotyczące miejsca i terminu wykonania usługi transportowej będą dokonywane 
telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy w Lipniku z dwudniowym wyprzedzeniem. 

 
§3 

1. Cena,  o której mowa w  §1 umowy  może ulec zmianie na zasadach określonych w § ….  
niniejszej umowy 
 
2 W cenę określoną w §1 wlicza się cenę 1 tony materiału, załadunek, transport materiału i 
rozładunku w miejscu wbudowania na terenie gminy Lipnik. 
 

 
§ 4 

Wykonawca nie może powierzyć zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez 
wiedzy i zgody Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Strony umowy postanawiają że za nie należyte wykonanie umowy strony zobowiązują się do 
zapłaty kary umownej w następujących przypadkach i wysokościach: 
  1) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zamawiającemu kary umownej za zwłokę w 
wykonaniu usługi w wysokości 50 zł brutto za jeden kurs, za każdy dzień zwłoki 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad kary 
umowne do wysokości poniesionej szkody. 

 
 § 6 

W razie zwłoki w wykonaniu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy bez potrzeby udzielania dodatkowych terminów albo nie zwalniając Wykonawcy od 
wykonania zlecenia wyznaczyć nowy termin wykonania zlecenia obniżając należności z tytułu 
wykonania usługi obciążającymi Wykonawcę karami o których  mowa  § 5. ust 1 

 
§ 7 

1. W przypadku dostarczenia materiału złej jakości nie spełniającego określonych norm i 
parametrów Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Wykonawcą. 
2. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy w związku z realizacją 
zamówienia 



  
 

 
§ 8 

1. Należność płatna będzie w terminie do 30 dni po przyjęciu i odebraniu wykonanej usługi i 
przedłożeniu faktury przez Wykonawcę.  

2. Dokumentem wykonania usługi będzie sporządzone przez Wykonawcę zestawienie ilości 
kursów i przewiezionych ton materiałów potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Wiarygodność wykonywanej pracy stwierdzana będzie przez sołtysów lub radnych 
poszczególnych wsi, pracownika Urzędu Gminy w Lipniku albo przez osobę wskazaną przez 
Urząd. 

 

§ 9 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy 
dotyczących zmiany przedmiotu zamówienia lub zmiany terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia w następujących przypadkach:  
 1) Z powodu okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a 
której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację robót będących 
przedmiotem zamówienia, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio 
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.  
 2) Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 
zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.  
 3) Z powodu wystąpienia okoliczności technicznych, których strony nie były w stanie 
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 2. Zamawiający przewiduje również 
możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy dokonane na podst. art. 144 ust. 1 
pzp w zakresie zmian nieistotnych, rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu 
do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, czy też wynik postępowania.  
 4) ustawowe zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) 

 

§ 10 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez obie strony. 

 
§ 11 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
WYKONAWCA                              ZAMAWIAJĄCY                                              
     
 
 

Kontrasygnata skarbnika gminy 
 


