
Formularz Oferty  
i Formularze załączników do Oferty  

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jarocinie 
ul. Wrocławska 39 
63-200 Jarocin 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  

„Dostawę bonów towarowych dla świadczeniobiorców  
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie” 

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
Nazwa: 

Siedziba: 

Nr telefonu/faksu: 

Nr NIP: 

Nr REGON: 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się 
za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY WYKONANIE przedmiotu zamówienia na warunkach 
przedstawionych w niniejszej ofercie: 
  

1. Za łączną wartość brutto: 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

Przedmiot zamówienia
Cena jednostkowa 

brutto za 1 szt. bonu 
towarowego

Szacunkowa ilość 
bonów 

towarowych

Łączna wartość brutto 
[zł]

1 2 3 4 = 2 * 3 
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       (słownie złotych brutto:  ______________________________________________ ) 
  

3.2 Liczba punktów handlowych na terenie Gminy Jarocin, w których można 
zrealizować bony  

 
(3 / 4 / 5 / 6)*: …………… 

* Wybrać odpowiednio. 

4. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 
zamówienia: 
___________________________________________________________________ 
ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom  
(o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców). 

1. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy lub podwykonawcom:  

___________________ 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6.   AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

7.   JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  

8. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą 
być one udostępniane. 

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy 
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 

Dostawa bonów 
towarowych o wartości 

nominalnej 10 zł

  
_____________ zł

  
600 sztuk    

______________________zł

Dostawa bonów 
towarowych o wartości 

nominalnej 20 zł
_____________ zł 3 000 sztuk _______________________ zł

Dostawa bonów 
towarowych o wartości 

nominalnej 50 zł
_____________ zł 2 600 sztuk _______________________ zł

Razem cena oferty brutto
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warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. OŚWIADCZAMY, iż następujące aktualne dokumenty w formie elektronicznej są 
dostępne pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych (dotyczy CEIDG, KRS): 
-___________________________________________________________________ 

11. OŚWIADCZAMY, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 1

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

12. OŚWIADCZAMY, że jestem / nie jestem (*) mikroprzedsiębiorstwem / małym 
przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem (zaznaczyć właściwą opcję) (*)   

 (*) – niepotrzebne skreślić 

(**) - w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

12. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

13. WRAZ Z OFERTĄ składamy aktualne dokumenty, które należy rozumieć jako wskazane 
w §10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia: 
-___________________________________________________________________ 
- __________________________________________________________________ 

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy 
kierować na poniższy adres: 
Imię i nazwisko:____________________________________________________ 
adres:____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
tel. ____________________________ 
e-mail: _________________________ 

__________________ dnia __ __ ____ roku 

_____________________________________ 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 1

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1).  
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Formularz 3.1. 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na  

„Dostawę bonów towarowych dla świadczeniobiorców  
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie” 

1) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym 
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu oraz SIWZ; 

2) oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
wskazanych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu oraz 
SIWZ, polegam na zasobach następujących podmiotów, w następujących zakresie : 2

3) 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. 

__________________ dnia ___ ___ __ roku 
      ____________________________ 

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 

(nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE 

Wykonawcy składane na podstawie art. 25a 
ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.

nazwa podmiotu Zakres

 podać nazwę/y podmiotu/ów i zakres2
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Formularz 3.2.  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na  

„Dostawę bonów towarowych dla świadczeniobiorców  
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie” 

1) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 
1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp; 

2) oświadczam, że zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania  
na podstawie art. …………. ustawy Pzp . Jednocześnie oświadczam, że w związku  3

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 
środki naprawcze: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) oświadczam, że następujące podmioty, na zasobach których polegam: 
………………………………………………….  nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania  4

o udzielenie zamówienia; 

4) 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. 

__________________ dnia ___ ___ __ roku 
                              _______________________________ 

                                     (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 

Formularz 3.3 

(nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE 
Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 

1 ustawy Pzp stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu  
z postępowania

 podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20, art. 24 ust 5 pkt 1 i 4  3

ustawy Pzp

 podać nazwę/y podmiotu/ów4
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Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na  

„Dostawę bonów towarowych dla świadczeniobiorców  
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie” 

w imieniu Wykonawcy: 

_______________________________________________________________ 

(wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy) 

oraz w nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej na podstawie               
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:  

1*  Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23) ustawy Pzp, co następujący Wykonawca/ Wykonawcy, którego oferta/oferty 
została/y złożona/e w niniejszym podstępowaniu: 
a)  _______________________________________________________________ 
b)  _______________________________________________________________ 
 (…)  ________________________________________________________ 

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/informacje potwierdzające,  
że powiązania pomiędzy mną a ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu: 
a)   _______________________________________________________________ 
b)   _______________________________________________________________ 
(…) ________________________________________________________________ 

2* Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu. 

__________________ dnia __ __  roku 

______________________________ 

         (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 
*niepotrzebne skreślić 

UWAGA:  niniejszy „Formularz” przekazuje Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia                          
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 
ust. 5 i 9.3. IDW. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
składa ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 

(nazwa Wykonawcy)

PROPOZYCJA WZORU  

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności 
lub braku przynależności  

do grupy kapitałowej.
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