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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Zamawiający: 

 

Powiat Suwalski 

16-400 Suwałki ul. Świerkowa 60  

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie 

16-420 Raczki Dowspuda 9 

    

 

Wykonawca:……………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa drewna opałowego w 2018 roku na potrzeby 

kotłowni Zespołu Szkół  w Dowspudzie” składam  ofertę na wykonanie zamówienia 

Dostawa drewna opałowego w ogólnej ilości 900 mp (metrów przestrzennych) w tym 

liściaste: 400mp – olcha  S2a, 180mp - dąb  S2a,  iglaste: 117mp - sosna S2a, 203mp – 

świerk S2a) na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół w Dowspudzie.   

2. Cena drewna netto ................................. zł (słownie: 

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

…………………………………………………………….. złotych) plus podatek VAT 

….. % ................................ zł (słownie:............................................................... 

…………………………………………………………… złotych)cena drewna brutto 

…………………… zł (słownie: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. złotych).   

3. Transport drewna cena netto …… zł (słownie: ……………………………………… 

złotych) plus podatek VAT ….. % …….zł (słownie: ………………………… złotych), 

cena transportu brutto …………….. zł (słownie: 

………………………………………………….. złotych).  

4. Cena netto za całość zamówienia ………………….. zł (słownie 

……………………………………………………… 

……………………………………………………………. złotych) plus podatek 

VAT,cena brutto za całość zamówienia …………….. zł (słownie: 

……………………………………………………………………… złotych).  

5. Cena jednego metra przestrzennego drewna:  
1) dąb - bez transportu do Zamawiającego wynosi: ..........…..zł netto pluspodatek VAT 

...... % ................ zł = …………………. zł brutto za mp.  

2) olsza - bez transportu do Zamawiającego wynosi: ......... ….zł netto  plus podatek VAT 

..........%  ………. zł = ……………… zł brutto za mp.  

3) świerk -  bez transportu do Zamawiającego wynosi: ............ zł. netto plus podatek 

VAT .........% ………. zł = …………………… zł brutto za mp.  

4) sosna -  bez transportu do Zamawiającego wynosi: .......... …zł netto plus podatek 

VAT  ...........% ………. zł = ……………………… zł brutto za mp.  
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1. Cena za transport jednego metra przestrzennego drewna ………..zł (słownie: 

……………………………… ………………………………… złotych) netto plus 

podatek VAT  …..% …………. zł ( słownie: 

…………………………………………………………… złotych)  ……….zł (słownie: 

……………………………………………………………………………… złotych) 

brutto.  

2. Oświadczamy, że zamówienie  wykonamy w terminie do dnia 

………………..……………………………… .   

3. Oświadczamy, że proponujemy …………….. dni terminu płatności.  

4. Oświadczamy, że dostarczymy drewno o ………..% wilgotności. 

5. Oświadczamy, że otrzymaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i 

zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania.  

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały 

zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych w umowie 

oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Następujące części zamówienia /przedmiot zamówienia/ będą powierzone 

podwykonawcom: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………….. Za prace podwykonawców odpowiadamy jak za własne. 

9. Zastrzegamy sobie prawo, zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

nie udostępniania innym uczestnikom niniejszego postępowania informacji składających 

się na ofertę a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa tj. wymienionych stron oferty o 

numerach ………........................………………………...................................................... 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

………………………….., dnia ……………………..  

 

 

……………..………………………………………………………………….. 

Podpis osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

Zamawiający:  

 

Powiat  Suwalski 

16 – 400 Suwałki ul. Świerkowa 60 

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie 

16-420 Raczki Dowspuda 9 

 

Wykonawca:…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej ustawa Pzp) – dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa drewna 

opałowego w 2018 roku na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół  w Dowspudzie” 

oświadczam, co następuje: 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w rozdziale IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH INNYCH 

PODMIOTÓW 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego wSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam 

na zdolnościach następującego/ych podmiotu/ów:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 



4 
 

w następującym zakresie: 

…..….…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...

……….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………. 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

Oświadczam, że podmiot 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. ze zdolności, którego korzystam przy potwierdzaniu 

spełniania warunków udziału w postępowaniu w  będzie wykonywał zamówienie w 

następującym zakresie 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………...  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 

 

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie 

konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.   
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

Zamawiający:  

 

Powiat  Suwalski 

16 – 400 Suwałki ul. Świerkowa 60 

Zespół Szkół  im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie 

16-420 Raczki Dowspuda 9 

 

Wykonawca:…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej ustawa Pzp) – dotyczy braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania. 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Dostawa drewna 

opałowego w 2018 roku na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół  w Dowspudzie” 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-

23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy PZP). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………..……… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

         (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG)  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w 

imieniu swojej firmy. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

 

Zamawiający:  

 

Powiat  Suwalski 

16 – 400 Suwałki ul. Świerkowa 60 

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca  w Dowspudzie 

16-420 Raczki Dowspuda 9 

 

Wykonawca:…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Wykaz dostaw 

wykonanych nie wcześniej niż  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty i podmiotów na rzecz, których roboty 

zostały wykonane -Dostawa drewna opałowego w 2018 roku na potrzeby kotłowni 

Zespołu Szkół  w Dowspudzie. 

 

 

 

Lp. 

 

Przedmiot dostawy 

 

Wartość  

 

Daty 

wykonania  

Podmiot na 

rzecz którego 

wykonano 

dostawy 

 

 

 

Uwagi  

      

      

      

      

 

 

W załączeniu dowody określające, czy dostawyte zostały wykonane należycie,przy czym 

dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy. 

 

Uwaga: W przypadku korzystania ze zdolności innego podmiotu należy spełnić wymagania 

określone w punkcie VIII SIWZ.   

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Powiat  Suwalski 

16 – 400 Suwałki ul. Świerkowa  60 

Zespół Szkół  im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie 

16-420 Raczki Dowspuda 9 

 

Wykonawca:…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Dostawa drewna 

opałowego w 2018 roku na potrzeby kotłowni Zespołu Szkół  w 

Dowspudzie”prowadzonego przez Zespół Szkól w Dowspudzie, oświadczam co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

Oświadczamy, że: należymy / nie należymy
1
 do tej samej grupy kapitałowej, której inni 

przynależni Wykonawcy złożyli odrębne oferty. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

Wykonawcy należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty 

(wypełnić jeżeli dotyczy): ................................................ 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

            

       ………………………………………… 

         (podpis) 

  

                                                           
1
 Wykonawca wykreśla niepotrzebne 
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Załącznik Nr 6 

 

UMOWA DOSTAWY 

 

 

Umowa została zawarta w dniu ......................... w Dowspudzie pomiędzy :     Powiatem 

Suwalskim 16-400 Suwałki  , ul. Świerkowa 60 , NIP: 844-20-81-910 , Zespołem Szkół im. 

Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie,16-420 Raczki w imieniu, którego działają : 

….…………………………………Dyrektor szkoły  , przy udziale 

……………………………- Głównego Księgowego zwanych  w dalszej  części umowy  

Zamawiającym , 

a ....................................................................... zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, w 

którego imieniu działają: ......................................................................................................... 

 

zawarta  w związku z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego z dnia ....................... 

 

§1 

1. Wykonawca oświadcza, że sprzedaje Zamawiającemu zgodnie ze złożoną ofertą: drewno 

opałowe iglaste (S2a) o długości szczap 95-100cm i wilgotności …………% w ilości:  

1) 117mp  sosna za cenę ................... zł  netto za 1 mp 

słownie....................................................zł  plus podatek VAT ......%. tj. ..................zł 

(słownie ...........................................................=………………zł brutto (słownie:  

…………………………………………………………………. złotych),  

2) 203mp świerk  za cenę ................... zł netto za 1 mp 

(słownie................................................... złotych)  plus podatek VAT ........% tj. 

..................zł (słownie ………………………………………………….. 

...........................................................złotych)  =………………zł brutto 

(słownie:……………………………………………………………… złotych),  

3) drewno opałowe dąb (S2a) o długości szczap 95-100cm i wilgotności ……….% w 

ilości180 mp za cenę ................... zł netto za 1 

mp(słownie.......................................................złotych)  plus podatek VAT ........% tj. 

..................zł  (słownie .................................................................. złotych) =...……... zł 

brutto ( słownie : …………………………………………………………… złotych),  

4) drewno opałowe olcha (S2a) o długości szczap 95-100cm i wilgotności …… % w 

ilości400 mp za cenę .............zł netto za 1 mp(słownie 

............................................................. złotych) plus podatek VAT .......%.tj. 

.................zł (słownie ........................................................ złotych) ……………. zł 

brutto ( słownie …………………………………………………………….. złotych),  

2. Cena transportu za 1 mp do Zamawiającego wynosi  ……..zł netto (słownie 

…………………………………. …………………………………….złotych) plus 

podatek VAT ….% tj.  …..zł  (słownie …………………………………… złotych) 

…………zł brutto  (słownie : 

……………………………………………………………………… złotych).  

3. Razem brutto za całość zamówienia : ……………………..zł  ( słownie 

…………………………………………………..złotych ). 

 

§2 

1. Realizacja dostaw drewna objętego umową będzie następować partiami w terminach 

ustalonych przez strony, nie później niż do 30  września2018 r.  

2. Ilość ogólna drewna oraz ilości w poszczególnych asortymentach mogą ulec zmianie 

(zwiększenie lub zmniejszenie) w zależności od potrzeb Zamawiającego, warunków 
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atmosferycznych, możliwości płatniczych Zamawiającego oraz okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.  

3. Podana cena ofertowa na poszczególne asortymenty drewna i transport nie podlega 

zmianie.    

 

§3 

Transport drewna i jego załadunek realizowany będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 

 

§4 

1. Strony ustaliły, że płatność zostanie zrealizowana poleceniem przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy nr ............................................................................... w terminie 

…….. dni od dnia dostarczenia faktury.  

2. Warunkiem wystawienia faktury jest odebranie przez Zamawiającego partii zamówienia, 

zgodnie ze złożoną ofertą.  

3. Warunkiem odbioru jest dostarczenie drewna o wilgotności podanej w ofercie.  

 

§5 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zrealizowaniem zamówionego 

przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdążył wykonać 

zamówienie w czasie umówionym, Zamawiający może odstąpić od umowy przed 

zakończeniem terminu jej wykonania. 

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy, jeżeli zostanie ogłoszona upadłość, 

likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy albo zostanie wydany nakaz zajęcia 

majątku Wykonawcy. 

 

§6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

 

§7 

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w razie 

niewykonania umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% 

wartości zamówienia określonego w §1 umowy, oraz w razie zwłoki w wykonaniu 

przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości zamówienia wymienionego w §1 za każdy 

dzień zwłoki. 

2. Postanowienia ust. 1  nie wykluczają dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca udziela rękojmi na wady dostarczonego przedmiotu umowy (tj. gwarantuje 

zachowanie odpowiednich parametrów – długości szczap do 100cm, grubości od 10-30cm 

oraz wilgotności podanej w ofercie). 

4. Zamawiający zastrzega prawo wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku 

wykonywania umowy niezgodnie ze złożoną ofertą lub bez zachowania należytej 

staranności wymaganej przy realizacji umowy.    

 

 

§8 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych. 
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2. Ewentualnie powstałe spory z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

strony. 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca : 

 


