
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.lipnik.asi.pl 
inwestycje@lipnik.asi.pl 
Godziny urzędowania  7.15 do 15.15 

Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na

„Usługi transportowe na terenie Gminy Lipnik w roku 2009”
Numer sprawy: ZNAK: ZP 341/  4   /  09 oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z 
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Samochód solówka:

1.  Transport  1  tony  kruszywa  kamiennego  frakcji  mieszanka  niesortowana  z  kopalni 
„Jurkowice-Budy” na teren Gminy Lipnik
.......................zł netto +..................VAT =.........................zł brutto za 1 tonę 
słownie……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............

2.  Transport  1  tony kruszywa  mieszanki  0-20 mm (wysiewka)  z  kopalni  w miejscowości 
Żurawniki na teren Gminy Lipnik
.......................zł netto +..................VAT =.........................zł brutto za 1 tonę 
słownie……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............

Samochód  z naczepą lub przyczepą kiprującą do tyłu:

1.  Transport  1  tony  kruszywa  kamiennego  frakcji  mieszanka  niesortowana  z  kopalni 
„Jurkowice-Budy” na teren Gminy Lipnik
.......................zł netto +..................VAT =.........................zł brutto za 1 tonę 
słownie……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............



2.  Transport  1  tony kruszywa  mieszanki  0-20 mm (wysiewka)  z  kopalni  w miejscowości 
Żurawniki na teren Gminy Lipnik
.......................zł netto +..................VAT =.........................zł 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 O 
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

 
Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 

1. Posiadam  uprawnienia  do  wykonywania  wymaganej  przedmiotem  zamówienia 
działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi, 
2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów  do  udostępnienia  potencjału  technicznego  i  osób  zdolnych  do  wykonania 
zamówienia
3. Znajduję  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia,
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 
24 prawa zamówień publicznych

Na  każde  żądanie  Zamawiającego  dostarczymy  niezwłocznie  odpowiednie  dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje 
są zgodne z prawdą.

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik Nr 3

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

 
Lp. Imię i nazwisko Zakres odpowiedzialności  
 
1  
 
2  
 
3  
 
4  
 
5  

 
.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik Nr 4

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW/USŁUG .

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Wykaz  wykonanych  robót  budowlanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  wszczęciem 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania 
wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie wymagany 
jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy winni wykazać, że w ciągu 
ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające rodzajem i 
wartością przedmiotowemu zamówieniu.

 
Rodzaj 

zamówienia
Całkowita 
wartość

Czas realizacji Nazwa 
zamawiającegopoczątek zakończenie

1 2 3 4 5

 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane 
należycie. 

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik Nr  5

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I 
URZĄDZEŃ, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ 
WYKONAWCA.

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................
 

Charakterystyka (typ/marka/model) Liczba
Jednostek UWAGI

A. SPRZĘT

B. URZĄDZENIA

C. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

D. INNE

 [x]   Do wykazu należy załączyć:
1)  pisemne  zobowiązania  innych  podmiotów  do  udostępnienia  niezbędnych  do  wykonania 
zamówienia narzędzi i urządzeń, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie 
dysponował

 [x]  lista niezbędnych dokumentów (np. certyfikaty,  dokumenty rejestracyjne itd.) jeżeli są 
wymagane

...............................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik Nr 6

INFORMACJE NT. PRZECIĘTNEJ LICZBY ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW 
ORAZ LICZEBNOŚCI PERSONELU KIEROWNICZEGO.

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

 
Lp Nazwa / funkcja / stanowisko Liczba Zakres  wykonywanych  czynności

Przygotowanie zawodowe / uprawnienia  
 
1  
 
2  
 
3  

 [x]   Do wykazu należy załączyć: lista niezbędnych dokumentów, jeżeli są wymagane

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)



Załącznik Nr 7

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość .............................................. Data .......................

WYKAZ  OSÓB,  KTÓRYMI  DYSPONUJE  LUB  BĘDZIE  DYSPONOWAŁ 
WYKONAWCA  I  KTÓRE  BĘDĄ  UCZESTNICZYĆ  W  WYKONYWANIU 
ZAMÓWIENIA

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu  zamówienia,  wraz z  informacjami  na temat  ich kwalifikacji  zawodowych, 
doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu 
wykonywanych przez nie czynności 

 
Lp. Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu Tel. kontaktowe, fax Kwalifikacje  / 
WykształcenieZakres wykonywanych czynności  
 
1  
 
2  
 
3  
 
4  
 
5  

* Wypełnić, jeżeli zakres przedmiotu wymaga posiadania przygotowania zawodowego 
/uprawnień. 

Do wykazu należy dołączyć:
1) pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, jeżeli wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
2) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień. 

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)



Zał. nr 8
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 ,,Zleceniodawcą”  a :

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

reprezentowanym przez :

1. ..............................................................................

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

§ 1. 

W  wyniku  dokonania  przez  Zleceniodawcę  wyboru   oferty   Zleceniobiorcy  w  przetargu 
nieograniczonym  w  dniu    ........................  r.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  na  zlecenie 
Zleceniodawcy  do  wykonania  „Usługi  transportowe  na  terenie  Gminy  Lipnik  w  roku 
2009”

Samochód solówka:

1. Transport  1  tony  kruszywa  kamiennego  frakcji  mieszanka  niesortowana  z  kopalni 
„Jurkowice-Budy” (wraz z podatkiem VAT) na teren Gminy Lipnik.

2. Transport 1 tony kruszywa  mieszanki 0-20 mm (wysiewka) z kopalni w miejscowości 
Żurawniki (wraz z podatkiem VAT) na teren Gminy Lipnik.

Samochód  z naczepą lub przyczepą kiprującą do tyłu:

3. Transport  1  tony  kruszywa  kamiennego  frakcji  mieszanka  niesortowana  z  kopalni 
„Jurkowice-Budy” (wraz z podatkiem VAT) na teren Gminy Lipnik.

4. Transport 1 tony kruszywa  mieszanki 0-20 mm (wysiewka) z kopalni w miejscowości 
Żurawniki (wraz z podatkiem VAT) na teren Gminy Lipnik.

§ 2.
Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie w okresie : 

1) do 31 grudnia  2009 r.

2) Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymania cotygodniowego kontaktu telefonicznego ze 
Zleceniodawcą  w  celu  uzyskania  informacji  o  planowanych  terminach  miejscach 
przewozów materiałów.

§3

1) Powyższa cena obowiązywać będzie do końca obowiązywania niniejszej umowy.

2)  W  cenę  określoną  w  §1  wlicza  się  cenę  transportu  materiału  i  rozładunku  w  miejscu 
wbudowania na terenie gminy Lipnik.

§ 4. 



Zleceniobiorca nie może powierzyć zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie 
bez wiedzy i zgody Zleceniodawcy.

§ 5.
1) Strony umowy postanawiają że za nie należyte wykonanie umowy strony zobowiązują się do 
zapłaty kary umownej w następujących przypadkach i wysokościach:

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty zleceniodawcy kary umownej za zwłokę 
w wykonaniu usługi w wysokości 50 zł łącznie z podatkiem VAT (słownie pięćdziesiąt złotych 
brutto) za jeden kurs, za każdy dzień zwłoki

2) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad 
kary umowne do wysokości poniesionej szkody.

 § 6

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

§ 7.
1)  W przypadku  dostarczenia  materiału  złej  jakości  nie  spełniającego  określonych  norm i 
parametrów Zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze Zleceniobiorcą.

2)  Zleceniobiorca  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 rachunku przez Zleceniobiorcę. 

2) Dokumentem wykonania usługi będzie sporządzony przez Zleceniobiorcę zestawienia ilości 
kursów i przewiezionych ton materiałów potwierdzone przez przedstawiciela Zleceniodawcy.

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

§ 9.

Zleceniobiorca  odpowiada  za  szkody  wyrządzone  z  jego  winy  w  związku  z  realizacją 
zamówienia.

§ 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 o zamówieniach publicznych.

§ 12.
Umowę  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  egzemplarze  dla 

Zleceniodawcy 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy

 ZLECENIOBIORCA                        ZLECENIODAWCA 

Kontrasygnata skarbnika gminy


	Kontrasygnata skarbnika gminy

