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Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 na roboty budowlane pn. „Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o Salę Koncertową”. 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                            2/P/2018 
 
 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
 
2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   
   
 
 
3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

 
Imię i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
 
 
4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, akceptuję ją w pełni bez 
zastrzeżeń i ograniczeń, zapoznałem się szczegółowo z warunkami wykonania zamówienia i 
posiadam niezbędne mi dane do złożenia oferty. 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do 
SIWZ oraz jej modyfikacji,  

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi  

 ..............................................[PLN] netto 

 ..............................................[PLN] brutto 

(słownie brutto: ................................................................................................ [PLN])  

w tym podatek VAT  …………………….. PLN                              

4) okres udzielonej gwarancji         ………………  miesięcy (minimum 36 m-cy) 

5) osoba, która pełnić będzie przy realizacji przedmiotu umowy funkcję Kierownika Budowy Pani/Pan 
…………………………..posiada następujące doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika 

                                                             
1  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Budowy przy budowie, rozbudowie lub przebudowie  budynku dla którego uzyskano również 
pozwolenie na użytkowanie o kubaturze tego budynku co najmniej 10.000 m³ i  o wartości nie 
mniejszej niż 10.000.000 PLN brutto: 

Lp. Nazwa zamówienia wraz z 
opisem potwierdzającym 

wymagania i kubatura budynku  

Wartość 
zamówienia brutto 

zł 

Nazwa i adres 
Zamawiającego  

Data wykonania 

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

 

6) pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert.  

7) akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, 

8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(my)  się 
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz 
zobowiązuję(my) się  zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt 17 SIWZ, 

9)  informujemy, że: 

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego* 

-  wybór oferty będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego    
w odniesieniu do następujących towarów lub usług: 

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

nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania 

Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to 

………………………………………………………………………………………….zł netto* 

10) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia]2,  

11) nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie 
niniejszego zamówienia, 

12)  oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera* informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:  

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

od do 

a)     

b)     

 

13) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]3:  

                                                             
2  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
3  Wykonawca usuwa niepotrzebne.*niepotrzebne skreślić 
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l.p. Nazwa części zamówienia, firmy podwykonawców (o ile są znane) 

a)   

b)   

 
5. Podpis(y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość 
i  data 

 

1)   
 
 

    

2)   
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                              
 ** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, 
t.j. w przypadku: 
 - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
 - mechanizmu odwróconego obciążenia, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 
 - importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen 
ofertowych podatku VAT. 
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Załącznik nr 1a do SIWZ – FORMULARZ ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW 

na roboty budowlane pn. „Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o Salę Koncertową”. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                            2/P/2018 
 
 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   

 
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW	

	

L.P. Rodzaj robót budowlanych Kwota kosztorysu 
ofertowego netto 

1 Roboty ogólnobudowlane 	

2. Instalacje sanitarne – wod.-kan. 	

3. Instalacje sanitarne – c.o. 	

4. Instalacje sanitarne - wentylacja 	

5. Instalacje sanitarne - kotłownia 	

6. Instalacja elektryczne 	

7. Instalacje niskoprądowe 	

8. Zagospodarowanie terenu 	

9, Wyposażenie 	

                                                 RAZEM (netto) 	

	

PODPIS(Y): 

L.p Nazwa(y)  
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób)  
upoważnionej(ych)  

do podpisania niniejszej oferty  
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
 upoważnionej(ych) do 

podpisania  
niniejszej oferty w imieniu  

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
      i  data 

1)   
 

    

2)   
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
„Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół 

Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o Salę Koncertową”. 
oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

W imieniu Wykonawcy: ……………..4, oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu 

określone przez Zamawiającego w: 

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

(należy wskazać właściwe punkty SIWZ, w których określono warunki udziału w postępowaniu 

spełniane przez (danego) Wykonawcę). 

 

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

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW5:  

 

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

Zamawiającego w ………………………………………………………...……….. (należy wskazać 

właściwe punkty SIWZ, w których określono warunki udziału w postępowaniu, spełniane przez 

podmiot, którego oświadczenie dotyczy), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

……………………………………………………………………………...,  

w następującym zakresie: ………………………………………………………………..…… 

                                                             
4  Należy podać nazwę Wykonawcy. 
5  W przypadku polegania na zasobach kilku podmiotów, „Informację w Związku z Poleganiem na 
Zasobach Innych Podmiotów” należy powielić i wypełnić w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.  
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………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

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

 

 

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

 

………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o Salę Koncertową”. 

oświadczam, co następuje:  

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

W imieniu Wykonawcy …………….6, oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

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

 

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

W imieniu Wykonawcy ……………. 7, oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy u.p.z.p. (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 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.  

 

                                                             
6  Należy podać nazwę Wykonawcy.  
7  Należy podać nazwę Wykonawcy.  
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………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA8: 
 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, na którego zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(należy podać pełną nazwę/firmę, adres) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

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

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA9: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą: 

……………………………………………………………………..….…… (należy podać pełną nazwę/firmę, 

adres) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

………………………………………… 

(podpis) 

  

                                                             
8  W przypadku polegania na zasobach kilku podmiotów, „Informację Dotyczącą Podmiotu, Na Którego 
Zasoby Powołuje Się Wykonawca” należy powielić i wypełnić w odniesieniu do każdego z tych podmiotów. 
9  W przypadku kilku podwykonawców „Informację Dotyczącą Podwykonawcy Niebędącego 
Podmiotem, Na Którego Zasoby Powołuje Się Wykonawca” należy powielić i wypełnić w odniesieniu do 
każdego z tych podwykonawców.  
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Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych.   

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  
 
 2/P/2018 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
 
WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 
Wykonawcy(ów) 

   
   

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert  /a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, to w tym okresie/ 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane: 
 

   
L.p. 

Nazwa 
zadania 
/roboty 
budo 

wlanej/ 

Wartość 
wykonanych 

robót 
budowlanych 
brutto [PLN] 

Przedmiot 
roboty 

budowlanej z 
krótkim 
opisem  

(proszę o 
wskazanie 
kubatury 

budynku oraz 
wskazanie czy 

robota 
dotyczyła 
budowy, 

przebudowy lub 
rozbudowy 

budynku 

Data  
wykonania 
(miesiąc / 

rok) 

Miejsce  
wykonania 

Podmiot na 
rzecz, którego 
roboty zostały 
wykonane 

  1  
 

     

  2  
 

     

itd.  
 

     

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody określające czy te roboty budowalne zostały 
wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty.  
 
 
 
PODPIS(Y): 

L.p Nazwa(y)  Nazwisko i imię osoby (osób)  Podpis(y) osoby(osób) Pieczęć(cie) Miejscowość 
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Wykonawcy(ów) upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej oferty  

w imieniu Wykonawcy(ów) 

 upoważnionej(ych) do 
podpisania  

niniejszej oferty w imieniu  
Wykonawcy(ów) 

Wykonawcy(ów)       i  data 

1)   
 

    

2)   
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Załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób   

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   2/P/2018 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   

 
 

WYKAZ OSÓB, 
            SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Niniejszym składam wykaz na potwierdzenie warunku, że dysponuję lub będę dysponował 
odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia  

 

Lp. Imię i nazwisko osoby  

Kwalifikacje 
zawodowe (należy 

wskazać rodzaj 
posiadanych 
uprawnień 

budowlanych, datę 
ich wydania i 

podmiot wydający) 

Doświadczenie, 
 

(należy podać 
doświadczenie w sposób 

umożliwiający 
weryfikację lat 
doświadczenia, 

wykonywanych w tym 
czasie funkcji/czynności i 

nazw kierowanych 
inwestycji; okresy 

doświadczenia powinny 
być podawane w 

konkretnych miesiącach i 
latach rozpoczęcia 

doświadczenia i 
konkretnych miesiącach i 

latach zakończenia 
doświadczenia)  

Informacja 
o podstawie do 
dysponowania 

osobą 

1. 

Kierownik Budowy 
………………….. 

 
 
 

 

Dla  co najmniej 5-letniego 
doświadczenia 
zawodowego: 

…………………. 

 

Dla co najmniej 2-letniego 
doświadczenie 

zawodowego jako 
Kierownik Budowy: 

………………….. 

 

…………………. 
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Dla doświadczenia w 
pełnieniu funkcji 

Kierownika budowy przy 
budowie, rozbudowie lub 
przebudowie co najmniej 

jednego budynku dla 
którego uzyskano również 

pozwolenie na użytkowanie 
o kubaturze tego budynku 
co najmniej 10.000 m³ i  o 
wartości nie mniejszej niż 

10.000.000 PLN brutto 
.……………………... 

 

2. 

Kierownik robót 
konstrukcyjno-
budowlanych 

 
……………………….. 

 

Dla  co najmniej 5-letniego 
doświadczenia 

zawodowego na stanowisku 
Kierownika robót 

konstrukcyjno-
budowlanych 

…………………. 

 

 

3. 

 
 

Kierownik robót 
sanitarnych 

 
………………… 

 
 

 

 

Dla co najmniej 2-letniego 
doświadczenia 

zawodowego na stanowisku 
Kierownika robót 

sanitarnych: 

……………………. 

 

………………….. 

4. 

 
Kierownik robót 
elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
 
 

………………………… 
 

 

Dla co najmniej 2-letniego 
doświadczenia 

zawodowego na stanowisku 
Kierownika robót 
elektrycznych i 

elektroenergetycznych: 

………………….. 

 

 

………………….. 

 
 
 
Kwalifikacja zawodowe, doświadczenie danych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
wykazane w tabeli powyżej, powinno być opisane w sposób umożliwiający Zamawiającemu ocenę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.3.3. lit. b) SIWZ. 
  
	 	 	 	 	 												
PODPIS(Y): 
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L.p Nazwa(y)  
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób)  
upoważnionej(ych)  

do podpisania niniejszej oferty  
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
 upoważnionej(ych) do 

podpisania  
niniejszej oferty w imieniu  

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
      i  data 

3)   
 

    

4)   
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  2/P/2018 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
 

OŚWIADCZENIE 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 
1618 i 1634) 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
 
pn. „Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o Salę Koncertową”. 
 
Niniejszym oświadczam, że należę/ nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy kapitałowej 
z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w niniejszym postępowaniu. 
 

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty 
 
 

 
 
 l.p. 

                                   
                                             Wskazanie wykonawcy 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy 
kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postepowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
PODPIS(Y): 

L.p Nazwa(y)  
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób)  

upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej 

oferty  
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
 upoważnionej(ych) do 

podpisania  
niniejszej oferty w imieniu  

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
      i  data 

1)       
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2)   

 
    

 
UWAGA! 
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy 
złożyli oferty. 
Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie będzie brane pod uwagę. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  2/P/2018 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W ZAKRESIE OKREŚLONYM W PKT 6 UST. 6.5 PPKT 

5)-9) SIWZ 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o Salę Koncertową”  
oświadczam, że: 
 

a) wobec mnie został/ nie został* wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja 
administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, 

W przypadku, gdy wobec wykonawcy wydany został prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja 
administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności. 

b) wobec mnie nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 
publiczne, 

c) wobec mnie nie został wydany prawomocny wyrok sądu skazujący za wykroczenie na karę 
ograniczenia wolności i grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, 

d) wobec mnie nie została wydana ostateczna decyzja administracyjna o naruszeniu  obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 
5 pkt 7 Pzp, 

e) nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).  

 

*należy skreślić wyraz, który nie dotyczy Wykonawcy 

PODPIS(Y): 



Zamawiający: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie	
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej  

Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o Salę Koncertową” 
Sprawa nr 2/P/2018	

	

	
	

45 
 

L.p Nazwa(y)  
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób)  

upoważnionej(ych)  
do podpisania niniejszej 

oferty  
w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
 upoważnionej(ych) do 

podpisania  
niniejszej oferty w imieniu  

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
      i  data 

1)   
 

    

2)   
 

    

 

 


