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Formularz Ofertowy 
Załącznik  

nr 1 do SIWZ 
ZP/04/MZBM/18 

  

Nazwa 
zamówienia: 

„BUDOWA PRZEZ MZBM – TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU OSIEDLA 
TRZECH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH P.N. „KWIATOWA DOLI NA” 

ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA DZ.413/55, 41 3/56, 413/57, 
413/58 OBRĘB KLIMONTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TJ. PRZYŁ ĄCZY 

DO SIECI WODOCI ĄGOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, 
PRZYŁACZY ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 

USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO 
ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU – w systemie wybuduj i sfinansuj” 

Zamawiający: 
MZBM – TBS Sp. z o.o. (ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec) 

KRS: 0000151922, NIP: 644-051-52-95, REGON: 273665446, kapitał zakładowy: 
31.702.000,00 zł 

Nazwa 
Wykonawcy: 

Adres 
Wykonawcy: 

 
Oświadczenia Wykonawcy: 
 
1. W odpowiedzi na ogłoszenie o wyżej wymienionym zamówieniu, Ja niżej podpisany, niniejszym 

oświadczam, że: 
1.1 zapoznałem się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z jej wszystkimi załącznikami, w tym warunkami zawartymi  
we wzorze umowy; 

1.2 w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do podpisania 
umowy zgodnie z wzorem załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem; 

1.3 uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty oraz 
właściwego wykonania zamówienia;  

1.4 uważam się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia tj. przez 30 dni; 

1.5 w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę  
w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, jak również  
w wyznaczonym terminie przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia oraz w 
wyznaczonym terminie wykonać przedmiot zamówienia; 

1.6 za termin wykonania zamówienia rozumiem bezusterkowe zakończenie prac budowlanych 
wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego i przekazaniem mu decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie oraz dokumentacji odbiorowej, o której mowa we wzorze umowy; 

1.7 udzielam rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy licząc od daty 
bezusterkowego odbioru ostatecznego całego zadania,  

1.8 udzielam gwarancji na dostarczone urządzenia i w zakresie zieleni na okres min. 12 miesięcy, 
licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; 

1.9 zadeklarowana poniżej cena ryczałtowa, zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania 
niniejszego zamówienia zgodnie z prawem budowlanym, dokumentacją projektową 
(zawierającą specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty 
budowlane i przedmiary robót  zakresem przewidzianym dla realizacji inwestycji), SIWZ, 
przeprowadzoną wizją lokalną, obejmującą koszty wszelkich robót przygotowawczych, 
porządkowych, zagospodarowania placu budowy, sporządzenia dokumentacji odbiorowej oraz 
podatek VAT w ustawowej wysokości; 
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1.10 zobowiązuję się do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego 
zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem  
w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą 
techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - 
Prawo Budowlane. 

1.11 zadeklarowana przeze mnie cena ryczałtowa przez cały okres realizacji umowy nie będzie 
podlegała zmianom z wyjątkiem zapisów określonych w SIWZ i umowie, 

1.12 Oświadczam, że należę*/nie należę* do sektora małych i średnich przedsiębiorstw i zgodnie  
z definicją zawartą w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. 2016 r. poz. 1829 ze zmianami) zaliczam się do mikroprzedsiębiorców*/małych 
przedsiębiorców*/ średnich przedsiębiorców*. 

          (*skreślić niewłaściwe) 
 
2. Deklaruję wykonanie zamówienia objętego ogłoszeniem za wynagrodzenie ryczałtowe, gdzie cena 

brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia wynosi:  
 
............................zł netto (słownie: ...............................................................)  
 
plus ... % podatku VAT, tj. .......................zł (słownie: .......................................................................),  
 
............................zł netto (słownie: ...............................................................) 
 
plus ... % podatku VAT, tj. .......................zł (słownie: .......................................................................), 
 
co stanowi:  
 
………………………..zł brutto (słownie: .............................................................................),  
 

 
 
3. Udzielam gwarancji na wykonane roboty budowlane konstrukcyjne na okres ......... lat, licząc od 

daty wykonania przedmiotu zamówienia (wpisać oferowany termin gwarancji w latach, zgodnie z 
wymogami SIWZ). 

 
4. Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie ......... miesięcy, licząc od dnia 

zawarcia umowy (wpisać oferowany termin realizacji w miesiącach, zgodnie z wymogami SIWZ). 
 
5. Informacje dotyczące podwykonawców: 
 

Lp. 
Części zamówienia, których wykonanie 
Wykonawca powierzy podwykonawcom 

Firma podwykonawcy 

1.   

2.   

 
Uwaga! 
Podwykonawców, na których zasoby powołuje się Wykonawca należy wykazać w oświadczeniu 
(Załącznik nr 2 do SIWZ). 
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6. Wykaz załączników do formularza ofertowego: 
1)                                                                                                                    ____ . 
2)                                                                                                                     ____. 
 
7. Informacja dotycząca liczby stron oferty oraz liczby załączników: oferta zawiera               stron, w tym                

załączników. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data .............................................................                                .................................................................... 

                     Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
          w dokumencie upoważniającym do występowania  
      w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

 
Uwaga! Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego,  za składanie nieprawdziwych oświadczeń. 
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Oświadczenie Wykonawcy 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia 

Załącznik  
nr 2 do SIWZ 

ZP/04/MZBM/18 
 

Nazwa 
zamówienia: 

„BUDOWA PRZEZ MZBM – TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU OSIEDLA 
TRZECH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH P.N. „KWIATOWA DOLI NA” 

ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA DZ.413/55, 41 3/56, 413/57, 
413/58 OBRĘB KLIMONTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TJ. PRZYŁ ĄCZY 

DO SIECI WODOCI ĄGOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, 
PRZYŁACZY ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 

USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO 
ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU – w systemie wybuduj i sfinansuj” 

Zamawiający: 
MZBM – TBS Sp. z o.o. (ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec) 

KRS: 0000151922, NIP: 644-051-52-95, REGON: 273665446, kapitał zakładowy: 
31.702.000,00 zł 

Nazwa 
Wykonawcy: 

Adres 
Wykonawcy: 

 
 
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.): 
 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA  
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZ ĄCE WYKONAWCY: 

… 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-23 
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

… 

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 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze: ……………………………………………..………………………… 
…………………………………………………………………………………………..…………….. 

 
Objaśnienie:  
1) – zaznaczyć w sposób wyraźny (X) właściwą informację. 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę 
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. 
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DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU   
 
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA WYKONAWCY: 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 5.1 
SIWZ. 
 
 
INFORMACJA W ZWI ĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w pkt 5.1 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
…………………………..……………………………………………………………, w następującym 
zakresie: ……………………………………………………………………………………… (wskazać 
podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
 
 
INFORMACJA O DOST ĘPNOŚCI DOKUMENTÓW: 
Informuję, iż oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 6.3 SIWZ są dostępne w formie 
elektronicznej w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem internetowym (jeżeli 
dotyczy): 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………. (podać rodzaj dokumentu i adres strony internetowej)  
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE 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. 
 
 
 
 
 
 
Data .............................................................                                .................................................................... 

                    Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
         w dokumencie upoważniającym do występowania  
      w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

 
Uwaga!Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego,   za składanie nieprawdziwych oświadczeń. 
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Formularz teleadresowy Wykonawcy. 
Załącznik  

nr 3 do SIWZ 
ZP/04/MZBM/18 

 

Nazwa 
zamówienia 

„BUDOWA PRZEZ MZBM – TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU OSIEDLA 
TRZECH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH P.N. „KWIATOWA 

DOLINA” ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA 
DZ.413/55, 413/56, 413/57, 413/58 OBRĘB KLIMONTÓW ORAZ 

INFRASTRUKTURY TJ. PRZYŁ ĄCZY DO SIECI 
WODOCIĄGOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, 

PRZYŁACZY ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 
USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA – 

ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU  
– w systemie wybuduj i sfinansuj” 

Nazwa 
Wykonawcy:  

Województwo: Miejscowość: 

Powiat: Ulica /  
nr budynku i lokalu: 

Gmina: Godziny urzędowania 
Wykonawcy: 

Telefon: NIP: 

Faks: REGON: 

E-mail: 
Numer wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej / 

KRS: 
 

Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium 
przelewem,  na który Wykonawca dokona zwrotu środków w sytuacjach określonych w Ustawie 

Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający  
regulował będzie należności wynikające z realizacji zamówienia (w przypadku uznania oferty 

Wykonawcy za najkorzystniejszą) 

Osoba sprawująca nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy (w przypadku 
uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą) 

Imi ę i nazwisko:  

e-mail:  telefon kontaktowy:  

 
 
 
Data .............................................................                                .................................................................... 

                    Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
         w dokumencie upoważniającym do występowania  
      w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

Uwaga! Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń. 
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Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

Załącznik 
nr 4 do SIWZ 

ZP/04/MZBM/18 
 

Nazwa 
zamówienia: 

„BUDOWA PRZEZ MZBM – TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU OSIEDLA 
TRZECH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH P.N. „KWIATOWA DOLI NA” 

ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA DZ.413/55, 41 3/56, 413/57, 
413/58 OBRĘB KLIMONTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TJ. PRZYŁ ĄCZY 

DO SIECI WODOCI ĄGOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, 
PRZYŁACZY ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 

USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO 
ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU – w systemie wybuduj i sfinansuj” 

Zamawiający: 
MZBM – TBS Sp. z o.o. (ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec) 

KRS: 0000151922, NIP: 644-051-52-95, REGON: 273665446, kapitał zakładowy: 
31.702.000,00 zł 

Nazwa 
Wykonawcy: 

Adres 
Wykonawcy: 

 
 

OŚWIADCZENIE  
 

Niniejszym oświadczam(my), zobowiązuję(my) się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędne 
zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w zakresie: 

1. zdolności technicznych lub zawodowych, 
2. sytuacji finansowej lub ekonomicznej. * 

 
polegające na: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
*niewłaściwe skreślić 
 
 
 
Data .............................................................                                ............................................................. 

                    Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
         w dokumencie upoważniającym do występowania  
      w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

 
Uwaga!Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń. 
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Wykaz wykonanych robót budowlanych. 
Załącznik  

nr 7 do SIWZ 
ZP/04/MZBM/18 

 

Nazwa 
zamówienia: 

„BUDOWA PRZEZ MZBM – TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU OSIEDLA 
TRZECH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH P.N. „KWIATOWA DOLI NA” 

ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA DZ.413/55, 41 3/56, 413/57, 
413/58 OBRĘB KLIMONTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TJ. PRZYŁ ĄCZY 

DO SIECI WODOCI ĄGOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, 
PRZYŁACZY ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 

USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO 
ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU – w systemie wybuduj i sfinansuj” 

Zamawiający: 
MZBM – TBS Sp. z o.o. (ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec) 

KRS: 0000151922, NIP: 644-051-52-95, REGON: 273665446, kapitał zakładowy: 
31.702.000,00 zł 

Nazwa 
Wykonawcy: 

Adres 
Wykonawcy: 

 
Niniejszym oświadczam, że wykonałem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej 3 roboty budowlane w tym każda polegająca na 
wybudowaniu co najmniej jednego nowego budynku wielomieszkaniowego posiadającego co najmniej 30 
mieszkań, zrealizowana w technologii tradycyjnej od podstaw do pełnego oddania budynku do użytku,  
o powierzchni użytkowej co najmniej 1200m² każdy, o łącznej wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 
zł brutto (słownie: cztery miliony złotych), wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane 
należycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone  
(np. referencje wystawione przez poprzednich Zamawiających), wraz z podaniem ich wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane: 
 

Nazwa przedmiotu zamówienia – 
roboty budowlanej wykonanej na 

rzecz poprzedniego 
Zamawiającego 

Zamawiający 
(nazwa, adres  

i telefon) 

Miejsce realizacji 
Roboty 

budowlanej 

Data realizacji   
(pełne daty: od 

dz/m-c/r  
 do dz/m-c/r ) 

Wartość 
zrealizowanej roboty 
budowlanej (brutto) 

 
 

    

     

     

 
Data .............................................................                                ..................................................................... 

                    Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
         w dokumencie upoważniającym do występowania  
      w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

 
Uwaga!Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 
Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń. 
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Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 
Załącznik  

nr 8 do SIWZ 
 ZP/04/MZBM/18 

 

Nazwa 
zamówienia: 

„BUDOWA PRZEZ MZBM – TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU OSIEDLA 
TRZECH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH P.N. „KWIATOWA DOLI NA” 

ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA DZ.413/55, 41 3/56, 413/57, 
413/58 OBRĘB KLIMONTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TJ. PRZYŁ ĄCZY 

DO SIECI WODOCI ĄGOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, 
PRZYŁACZY ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 

USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO 
ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU – w systemie wybuduj i sfinansuj” 

Zamawiający: 
MZBM – TBS Sp. z o.o. (ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec) 

KRS: 0000151922, NIP: 644-051-52-95, REGON: 273665446, kapitał zakładowy: 
31.702.000,00 zł 

Nazwa 
Wykonawcy: 

Adres 
Wykonawcy: 

 

Lp. 
Imi ę i nazwisko 

Informacja o podstawie 
Wykonawcy do 

dysponowania osobą 
(wpisać: „aktualnie 

dysponuję” albo „b ędę 
dysponował”) 

1. Uprawnienia, kwalifikacje 
zawodowe i doświadczenie 
niezbędne do wykonania 
zamówienia publicznego 
(zgodnie z  pkt. 5.1 SIWZ wraz z 
nr uprawnień) 
 

Zakres 
wykonywanych 

czynności (funkcja-
rola 

w realizacji 
zamówienia) 

1 2 3 4 

1   

 
1 
 
2 
 

 

2 

 
 
 
 

 

 
1 
 
2 
 

3 

 
 
 
 

 

 
1 
 
2 
 

4 

 
 
 
 

 

 
1 
 
2 
 

 
 
Data .............................................................                                ........................................................ 

                    Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
         w dokumencie upoważniającym do występowania  
      w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

Uwaga! Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu 
Karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń 
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Oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
Załącznik  

nr 9 do SIWZ 
ZP/04/MZBM/18 

 

Nazwa 
zamówienia: 

„BUDOWA PRZEZ MZBM – TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU OSIEDLA 
TRZECH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH P.N. „KWIATOWA DOLI NA” 

ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA DZ.413/55, 41 3/56, 413/57, 
413/58 OBRĘB KLIMONTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TJ. PRZYŁ ĄCZY 

DO SIECI WODOCI ĄGOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ, 
PRZYŁACZY ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 

USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO 
ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU – w systemie wybuduj i sfinansuj” 

Zamawiający: 
MZBM – TBS Sp. z o.o. (ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec) 

KRS: 0000151922, NIP: 644-051-52-95, REGON: 273665446, kapitał zakładowy: 
31.702.000,00 zł 

Nazwa 
Wykonawcy: 

Adres 
Wykonawcy: 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

z art. 91 ust. 3a ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 
 

oświadczam, co następuje: 
 

1. Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług1. 

 
2. Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług2. Powyższy obowiązek 
podatkowy będzie dotyczył 
……………………………………………………………………………………………….…. 3 
objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, 
a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła 

…………………………..………....⁴ zł. .............................................. ……………….. 
 
 
Data .............................................................                                ................................................................ 

                    Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
         w dokumencie upoważniającym do występowania  
      w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

 

1 W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić. 
2 W przypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić. 
3 Wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
4 Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi 
odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej. Art. 91 ust 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, 
czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
ich wartość bez kwoty podatku. 
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Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik  

nr 10 do SIWZ 
ZP/04/MZBM/18 

  

Nazwa 
zamówienia: 

„BUDOWA PRZEZ MZBM – TBS SP. Z O.O. W SOSNOWCU OSIEDLA 
TRZECH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH P.N. „KWIATOWA DOLI NA” 

ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ NA DZ.413/55, 41 3/56, 
413/57, 413/58 OBRĘB KLIMONTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TJ. 

PRZYŁĄCZY DO SIECI WODOCI ĄGOWEJ,KANALIZACJI SANITARNEJ, 
DESZCZOWEJ, PRZYŁACZY ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZN YCH 

USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO 
ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU – w systemie wybuduj i sfinansuj” 

Zamawiający: 
MZBM – TBS Sp. z o.o. (ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec) 

KRS: 0000151922, NIP: 644-051-52-95, REGON: 273665446, kapitał zakładowy: 
31.702.000,00 zł 

Nazwa 
Wykonawcy: 

Adres 
Wykonawcy: 

 

Oświadczam, iż w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, z późn. zm.) nie należymy / należymy* do grupy 

kapitałowej 
………………………………………………………………………………………………… 

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

 

W związku z tym, iż należymy do ww. wskazanej grupy kapitałowej, składamy poniżej listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

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

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

3. …………………………………………………………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Data .............................................................                                ....................................................................................... 
Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej w dokumencie upoważniającym 

do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
 
Uwaga! Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie 
nieprawdziwych oświadczeń. 


