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ZAŁĄCZNIK  NR 1 do SIWZ 

 

 

 

……………………………….    ……………………………………                   
/Pieczęć Wykonawcy/                                                                                                  /  Miejscowość /          / Data / 

 

OFERTA PRZETARGOWA 
Nazwa i siedziba Wykonawcy  ................................................................................................... 

 

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

 

telefon .......................... fax ........................... e-mail: .......................................................@..............   

 

NIP nr ................................................                        REGON ................................................... 

 

składamy niniejszą ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o zamówienie publiczne w 

trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zapewnienie zakwaterowania dla obsługi 
ratowniczej ochraniającej plaże gminy Rewal, w latach 2017-2020”. 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym    

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

I część zadania (Pobierowo lub Pustkowo): 

 

      ……….……….….……………..…zł    brutto   rocznie 

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

 Nasz obiekt(y) przy ulicy ………………..…………… w miejscowości 

…………………….. posiada: …….. pokoi, …….. łazienek, …….. pomieszczeń 

gospodarczych, o łącznej powierzchni …….. m2; ilość aneksów kuchennych 

………………………. 

 Deklarujemy ……………. dni odroczenia terminu płatności 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II część zadania (Rewal lub Trzęsacz): 

      ……….……….….……………..…zł    brutto   rocznie 

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

 

 Nasz obiekt(y) przy ulicy ………………..…………… w miejscowości 
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…………………….. posiada: …….. pokoi, …….. łazienek, …….. pomieszczeń 

gospodarczych, o łącznej powierzchni …….. m2; ilość aneksów kuchennych 

………………………. 

 Deklarujemy ……………. dni odroczenia terminu płatności 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Deklarujemy wykonanie zadania w latach 2017-2020. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia                   

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do  

przygotowania oferty i jej wyceny. 

4. Oświadczamy, że zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Umowa została 

przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany                  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Zastrzeżenie wykonawcy: 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca  

zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą 

być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 

1. ………………………………..………………………………………………………….. 

2.  ...………………………………………………………………………………………… 

7. Podwykonawcom zamierzamy / nie zmierzamy* powierzyć wykonanie następujących               

części zamówienia (jeśli „zamierzamy” należy ich wskazać, jeśli są znani): 

1…………………………………………………………………………………………… 

      2…………………………………………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić   

 

8. W przypadku realizacji robót z udziałem Podwykonawców obowiązują przepisy art. 6471 K.c. 

 

Załączniki do niniejszej oferty: 
1. załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp   
2. załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24 ustawy – Pzp 

3. Odpis z właściwego rejestru   

4. Załącznik nr 4 – Grupa kapitałowa (należy złożyć do 3 dni od terminu otwarcia ofert) 

 
                                                                             ……….......................................................................................... 
                                                                               /Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej/                                                         
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

Zamawiający: 

Gmina Rewal 

Ul. Mickiewicza 19 

72-344 Rewal 

(pełna nazwa/firma, adres) 

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 jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Zapewnienie zakwaterowania dla obsługi ratowniczej ochraniającej plaże gminy 

Rewal, w latach 2017-2020”  (nazwa postępowania), prowadzonego przez Gminę Rewal (oznaczenie 

zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w 
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której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę 

redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

 

 

…………….……. (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) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 
Zamawiający: 

Gmina Rewal 

Ul. Mickiewicza 19 

72-344 Rewal 

 (pełna nazwa/firma, adres) 

 
 
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 jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Zapewnienie zakwaterowania dla obsługi ratowniczej ochraniającej plaże gminy 

Rewal, w latach 2017-2020”  (nazwa postępowania), prowadzonego przez Gminę Rewal (oznaczenie 

zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
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1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. 

przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 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 lub 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.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (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) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  
 

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

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

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

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 

 
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
 

„Zapewnienie zakwaterowania dla obsługi ratowniczej ochraniającej plaże gminy 
Rewal, w latach 2017-2020”  

 
w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam, że przynależę/nie przynależę* do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

.....................................................  
(czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna 

osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy)  

 

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

  (miejscowość i data)  

 

 

 

 

 

 

*niewłaściwe wykreślić 
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Załączniki nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA NR TRS……….2017.ŁT 

 

Zawarta w dniu ………..2017 r. pomiędzy  

 

Gminą Rewal z siedzibą przy ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal , NIP 857-18-98-978, Regon 

811684410,  

reprezentowaną przez 

Wójta Gminy Rewal - Roberta Skraburskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Iwony Bulanowskiej 

zwana dalej Zamawiającym 

a  

………………………………………………… 

………………………………………………… 

zwanym dalej łącznie Wynajmującym 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Wynajmujący zobowiązuje się do wynajmu budynku(ów) mieszkalnego(ych) dla …….osób 

położonego w …………….., przy ul. ………………….. na okres: 

a) 2017 r. - od 24 czerwca  do 03 września  

b) 2018 r. - od 23 czerwca  do 03 września  

c) 2019 r. - od 22 czerwca  do 03 września  

d) 2020 r. - od 27 czerwca  do 03 września  

2. Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny upoważniający go do samodzielnego i 

nieograniczonego dysponowania budynkiem(ami), o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 2. 

 OPIS NIERUCHOMOŚCI 

1. Wynajmujący oświadcza, że  budynek(i), o którym mowa w § 1 składa się z: 

a) …….. pokoi, …….. łazienek, …….. pomieszczeń gospodarczych, o łącznej powierzchni 

…….. m2; 

b) pokoje wyposażone są w podstawowy sprzęt meblowy w postaci: tapczan/łóżko, szafa 

ubraniowa, krzesło, stół, szafka przy łóżkowa, lampka nocna, żyrandol, kosz na śmieci, 
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lustro, 

c) wyposażenie pokoi nie obejmuje pościeli, kołder, poduszek, kocy, prześcieradeł.  

2. Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do stanu technicznego w/w budynku. 

 

§ 3. 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wynajem budynku, o którym mowa w § 1 ust. 1 Wynajmujący otrzymają wynagrodzenie w 

kwocie zgodnej z kwotą ofertową, tj. ……………. zł brutto płatną w trzech transzach: 

a) I transza w wysokości 20% kwoty brutto za okres do 30.06.  

b) II transza w wysokości 40% kwoty brutto za okres od 1 do 31.07. 

c) III transza w wysokości 40% kwoty brutto za okres od 1.08 do 3.09. 

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne jest przez Zamawiającego na podstawie 

rachunków wystawianych do 7 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego 

świadczenia usług, w ciągu 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu. 

3. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 

wynagrodzenia. 

4. Zamawiający oświadcza, że nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem 

VAT. 

 

§ 4. 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy dokonanie zapłaty wynagrodzenia w wyznaczonym 

terminie i ustalonej wysokości oraz zwrócenie po zakończonym okresie najmu budynku wraz z 

wyposażeniem w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji. 

2. Do obowiązków Wynajmującego należy: 

a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi standardami; 

b. posiadanie ubezpieczenia  w/w nieruchomości od zdarzeń losowych. 

3. Zamawiający nie może podnajmować pokoi noclegowych objętych przedmiotem niniejszej 

umowy. Wynajmujący przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przeznaczenie 

wynajmowanego budynku na potrzeby zapewnienia noclegu ratownikom WOPR. 

 

§ 5. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

WSTRZYMANIE WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wynajmujący nie udostępnił budynku w 
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terminie zakreślonym w § 1 ust. 2 – może wówczas obciążyć Wynajmującego karą umowną 

w wysokości 5 000 zł. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Wynajmujący z 

własnej winy przerwał realizację usługi najmu. Wynajmującemu przysługuje wówczas 

wynagrodzenie odpowiednio pomniejszone, zaś Zamawiający może go obciążyć karą 

umowną w wysokości 5.400 zł za każdy dzień nierealizowania umowy.   

3. Zamawiający może rozwiązać umowę z trzydniowym wyprzedzeniem, jeżeli Wynajmujący 

nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków umownych, w tym również wynikających z 

bezwzględnie obowiązujących przepisów. 

4. Wynajmujący może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Zamawiający 

zalega z płatnością za dwa okresy płatności i pomimo pisemnego wezwania do zapłaty 

zaległości w terminie 14 dni nie reguluje zaległości.  

5. Oświadczenia w sprawach, o których mowa w ust. 1-4 wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Wszelkie zmiany w treści umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron w formie 

pisemnego aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem ich nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Wszelkie spory jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie 

właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Rejonowy. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 

strony. 

 

  WYNAJMUJĄCY      ZAMAWIAJĄCY 

 


