
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
....................................................... 
....................................................... 
........................................................ 
(Nazwa i adres Wykonawcy) 
 
Nazwa i siedziba Zamawiającego 
Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” 
Łaziska 15 A 
26-505 Orońsko 
 

Formularz ofertowy 
 

 W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 11.12.2009r. 
 
na: „dostawę gazu płynnego propan-butan w 2010 roku” 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu umowy za cenę w następującej wysokości: 
 
L.p. Nazwa przedmiotu  

zamówienia 
j.m. Planowana 

ilość zakupu 
Cena 
jedn. 
netto 
PLN 

Wartość 
netto 
PLN 

VAT 
(%) 

Kwota 
podatku 
VAT 

Cena 
jedn. 
brutto 
PLN 

Wartość 
brutto 
PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Gaz płynny 

propan-butan 
litr 155000       

                                                    wartość netto:                                             brutto:  
 
Wartość brutto słownie: ..........................................................................................................................zl 
Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne do zrealizowania przedmiotu  
umowy. 
2. Wymagany termin realizacji: 
Dostawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy sukcesywnie loco magazyn Zamawiającego w 
terminach od dnia 02.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 
3. Warunki płatności: 
Przedmiot zamówienia płatny zgodnie z warunkami umowy. 
4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy 

się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 
5. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas określony w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
6. Oświadczamy, Ŝe załączony projekt umowy został przez nas zaakceptowany. W przypadku 

przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się podpisać umowę w miejscu i terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
...............................................       .......................................... 
     (Imię i Nazwisko)         (podpis i pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
 

   



 

 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY 
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 
 
Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………… 
Adres Wykonawcy……………………………………………………………………. 
Numer telefonu i faksu………………………………………………………………... 

(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 

 
 
 

Oświadczam, Ŝe zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.): 

 
 

1. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 
24 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
     ……………………………….                                     …………………………… 
              (Miejscowość, data)                    (Podpis i pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 



 

          Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 

 
OSWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 24 USTAWY  

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 
 
 
Nazwa Wykonawcy...................................................................................................................... 
Adres Wykonawcy........................................................................................................................ 
Numer telefonu, faksu.................................................................................................................. 
     (lub pieczęć nagłówkowa) 
 
 Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie przepisów art. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 
poz. 1655 z późn. zm.) który mówi: 
 

I. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1). wykonawców, wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta 

została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania; 

2). wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3). wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4). osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnianie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

5). spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnianie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

6). spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnianie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

7). spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnianie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8). osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnianie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 



 

9). podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10). wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 
1-3 

II. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców którzy: 
 

1). wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, 
Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

     przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 
lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2; 

2). złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
3). nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3; 
4). nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na 

przedłuŜenie okresu związania z ofertą. 
 
UWAGA: Pod załącznik naleŜy podpiąć wymagane dokumenty potwierdzające 
 Są to następujące dokumenty: 
    
 

1. ...................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................... 
4. ....................................................................................................................... 
5. ........................................................................................................................ 

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

 (Miejscowość i data)      (Podpis i pieczęć wykonawcy) 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           



 

Załącznik  nr 4 do SIWZ 
        

 
 
 
 
 
 

WZÓR UMOWY Nr../09 
 

zawarta w dniu ................................................... pomiędzy:  
firm ą  ........................................................................................................................................... 
z siedzibą:................................................................................................................................. 
reprezentowaną przez:................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
a 
Domem Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”  w  Łaziskach 15 A 

reprezentowanym przez: 
Andrzej Mularczyk – Dyrektor 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiaj ącym”  
 

§ 1 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego   
    w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223,poz. 1655 z późn. zm). 
2. Przedmiotem umowy jest dostawa gazu płynnego propan – butan  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umownej wielkości zamówienia, zmiana  

następuje w drodze jednostronnego oświadczenia Zamawiającego skierowanego do   
Wykonawcy. 

4. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń związanych ze zmniejszeniem ilości przedmiotu 
dostawy. 

§ 2 
 1. Miejscem wykonania umowy jest magazyn Zamawiającego w Łaziskach. 
 2. Dostawy będą następować sukcesywnie w terminach podanych kaŜdorazowo telefonicznie 

lub faksem  przez Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem w okresie od dnia   
02.01.2010r. do 31.12.2010r. Terminy zastrzega się na korzyść Zamawiającego. 

 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy  
        na   własny koszt i własne ryzyko. 

4.Gaz propan – butan Dostawca dostarczy autocysterną, która będzie wyposaŜona  
w   legalizowany licznik oraz wąŜ z odpowiednią końcówką do wlewu paliwa. 

§ 3 
 
1.Całkowita wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 jest ceną netto i wynosi: 
....................................(słownie.........................................................................................................
.............................................................................................................................................zł). 
2. Łączna wartość przedmiotu umowy brutto wynosi ........................................ ..................... 
  (słownie: ...............................................................................................................................zł). 
 
3. Podstawą uregulowania przez Zamawiającego naleŜności za dostawy wymienione w § 1  
   ust. 2 stanowi faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, po kaŜdej dostawie. 
4. Płatność zostanie dokonana przelewem w terminie 60 dni, od dnia wystawienia faktury,  
   na konto Wykonawcy nr......................................................................................................... 
 

 



 

§ 4 
1. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych określonych w formularzu oferty 

 w okresie trwania umowy z zastrzeŜeniem art. 144 ust. 1 (w przypadku zmian ich poziomu na 
rynku i wzajemnym uzgodnieniu – aneks do niniejszej umowy). 

2. Wykonawca przedstawi notowanie –Serwis PETROLNET – ceny paliw z wtorku   
   poprzedzającego dostawę gazu. Zmiana ceny  będzie podstawą do podpisania aneksu  
   ustalającego cenę, dostarczonego gazu. 
    

§ 5 
1. Zamawiający zastrzega, iŜ w przypadku dostawy gazu płynnego nie odpowiadającego normie  

PN-82/C-96000 nie zapłaci naleŜności podanej w fakturze. 
 

§ 6 
Wykonawca zapłaci kary umowne: 
- 0,1 % wartości zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia, 
- 5 % wartości zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy. 
 

§ 7 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisania umowy do 31 
grudnia 2010r. 
2. JeŜeli przedmiot umowy jest realizowany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową,  lub 
jeŜeli jedna ze stron naruszy postanowienia niniejszej umowy, zarówno Zamawiający jak i 
Wykonawca moŜe od umowy odstąpić po uprzednim 1 – miesięcznym wypowiedzeniu. 

3. W przypadku nie moŜności polubownego rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w § 5 
będzie on rozpatrywany przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem niewaŜności formy 
pisemnej. 

§ 9 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 
Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….    ……………………………………… 
                      Zamawiający       Wykonawca 
 


