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Załącznik 3 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 

 
Działając w imieniu: 

nazwa (firma) podmiotu1:  .....................................................................................................................................  

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

adres podmiotu:  ...................................................................................................................................................  

składając ofertę w postępowaniu na dostawę mebli do strefy VIP TAURON Arena Kraków (ARM/4/2017), 
oświadczam, że podmiot, który reprezentuję: 

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, opisane w punkcie 5.2 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Jednocześnie oświadczam, że podmiot, który reprezentuję2: 

c) jest / nie jest3 małym lub średnim przedsiębiorcą; 

d) polega na zdolnościach następujących innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu: 

nazwa (firma) podmiotu4: .......................................................................................................................  

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

adres podmiotu:  .....................................................................................................................................  

zakres warunków udziału w postępowaniu, w zakresie których Wykonawca polega na zdolnościach 
podmiotu trzeciego:  ...............................................................................................................................  

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

e) zamierza powierzyć następującym podwykonawcom następujące części zamówienia: 

nazwa (firma) podwykonawcy5:  .............................................................................................................  

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

adres podwykonawcy:  ...........................................................................................................................  

zakres prac:  ...........................................................................................................................................  

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

 
 
 
 .............................................................   .............................................................  
 miejscowość, data podpis/podpisy 
                                                 
1 Oświadczenie składa – wraz z ofertą: 
− Wykonawca,  
− każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w zakresie warunków udziału 

w postępowaniu – w takim zakresie, w którym wykazuje spełnianie tych warunków) oraz  
− każdy podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu (w zakresie warunków udziału w postępowaniu – w takim zakresie, w którym 
powołuje się na jego zasobu w celu potwierdzenia spełniania tych warunków). 

2 Oświadczeń wskazanych w punkcie c i d nie wypełniają podmioty, na których zdolnościach polega 
Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
3 Niepotrzebne skreślić. 
4 Powtórzyć, jeśli konieczne. Jeśli nie dotyczy – skreślić lub pozostawić niewypełnione. 
5 Powtórzyć, jeśli konieczne. Jeśli nie dotyczy – skreślić lub pozostawić niewypełnione. 
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Załącznik 4 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 
 

Uwaga – oświadczenie składane po złożeniu oferty, w terminie 3 dni po opublikowaniu przez 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert 

 
Działając w imieniu: 

nazwa (firma) podmiotu6:  .....................................................................................................................................  

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

adres podmiotu:  ...................................................................................................................................................  

w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu na dostawę mebli do strefy VIP TAURON Arena Kraków 
(ARM/4/2017), oświadczam, że podmiot, który reprezentuję7: 

− nie przynależy z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu, do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 284 z późn. zm.) 

− przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie 
konkurencji i konsumentów z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu: 

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

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

 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w 
postępowaniu Wykonawca przedkłada dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu. 

 
 
 
 .............................................................   .............................................................  
 miejscowość, data podpis/podpisy 
 
 

                                                 
6 Oświadczenie składa Wykonawca/każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
7 Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik 5 do SIWZ 

WYKAZ DOSTAW 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego doświadczenia opisanego w punkcie 5.2.1 SIWZ 

 
Uwaga – oświadczenie składane po złożeniu oferty, na wezwanie Zamawiającego 

 
Dotyczy postępowania na dostawę mebli do strefy VIP TAURON Arena Kraków (ARM/4/2017) 
 

Lp. 

Podmiot, na rzecz 
którego 

zamówienie było 
wykonywane 

Zakres zamówienia 

Okres 
wykonywania 
zamówienia 

(miesiąc-rok – 
miesiąc-rok) 

Wartość zamówienia (w przypadku 
zamówień obejmujących szerszy zakres 

– należy podać wartość wyłącznie 
dostawy mebli) 

1.  

 

 

 

  

2.  

 

 

 

  

 
 
 
 .............................................................   .............................................................  
 miejscowość, data podpis/podpisy 
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Załącznik 6 do SIWZ 

OFERTA 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na dostawę mebli do strefy VIP TAURON Arena Kraków 
(ARM/4/2017), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia: 

nazwa (firma) Wykonawcy adres siedziby Wykonawcy 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
1. oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ………………… zł brutto (łącznie z podatkiem VAT), zgodnie z 

poniższą kalkulacją: 

Lp. Asortyment Cena 
jednostkowa netto 

Ilość 
sztuk 

Cena ogółem 
netto 

Cena ogółem 
brutto 

1 stół okrągły  10   
2 stolik kwadratowy  10   
3 sofa trzyosobowa  10   
4 sofa dwuosobowa  2   
5 krzesło konferencyjne  50   
6 fotel  24   
7 krzesło barowe  15   
8 kosz na śmieci 3 l  54   
9 kosz na śmieci 5 l  33   

Szczegółowe wymagania odnośnie poszczególnych asortymentów są wskazane w Opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik 1 do SIWZ. 

2. informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego w następującym zakresie:  ......................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
Uwaga: 
- należy wskazać towar lub usługę, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego oraz wartość takiego towaru lub usługi; 
- wypełnić wyłącznie, gdy dotyczy to składanej oferty – dotyczy wyłącznie Wykonawców, których oferty 
będą generować obowiązek bezpośredniej zapłaty podatku VAT przez Zamawiającego, tj. w przypadku 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 
17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług lub importu usług lub importu towarów, z którymi 
wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT 
(tzw. „VAT odwrócony”). 

3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; 

4. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 

5. oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
za wyjątkiem następujących informacji:  ........................................................................................................   
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 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  

 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na: 
imię i nazwisko/firma:  ...........................................................................................................................................  
adres:  ...................................................................................................................................................................  
e-mail:  ..................................................................................................................................................................  
 
Osoba do kontaktu:  ................................................................................  tel.:  ....................................................  
 
Oferta została złożona na ……… zapisanych stronach. 

 

 

 .............................................................   .............................................................  
 miejscowość, data podpis/podpisy 
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Załącznik 7 do SIWZ 

OPIS OFEROWANYCH MEBLI 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na dostawę mebli do strefy VIP TAURON Arena Kraków 
(ARM/4/2017), oferujemy dostawę następujących mebli: 
a) Stół okrągły: 

producent, typ, model:  

średnica blatu: cm 

wysokość stołu:  cm 

grubość blatu: mm 

materiał, z którego wykonany jest blat:  

laminat pokrywający blat:  

grubość laminatu pokrywającego blat: mm 

materiał zabezpieczającego krawędź stołu:  

grubość materiału zabezpieczającego krawędź stołu: mm 

b) Stolik kwadratowy: 

producent, typ, model:  

długość krawędzi blatu: cm 

wysokość stołu:  cm 

grubość blatu: mm 

materiał, z którego wykonany jest blat:  

laminatu pokrywający blat:  

grubość laminatu pokrywającego blat: mm 

materiał zabezpieczający krawędź stołu:  

grubość materiału zabezpieczającego krawędź stołu: mm 

c) Sofa trzyosobowa: 

producent, typ, model:  

szerokość sofy: cm 

wysokość sofy: cm 

wysokość siedziska: cm 

głębokość sofy: cm 

głębokość siedziska: cm 

materiał wypełniający siedzisko i oparcie:   

gęstość pianki wypełniającej siedzisko: kg/m3 

typ tkaniny tapicerki:  

skład tkaniny tapicerki:  

klasa ścieralności tapicerki: cykli Martindale’a 

odporność tapicerki na pilling:  

d) Sofa dwuosobowa: 



Dostawa mebli do strefy VIP TAURON Arena Kraków 
Załączniki 3-7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Formularze 7 / 8 

 
producent, typ, model:  

szerokość sofy: cm 

wysokość sofy: cm 

wysokość siedziska: cm 

głębokość sofy: cm 

głębokość siedziska: cm 

materiał wypełniający siedzisko i oparcie:   

gęstość pianki wypełniającej siedzisko: kg/m3 

typ tkaniny tapicerki:  

skład tkaniny tapicerki:  

klasa ścieralności tapicerki: cykli Martindale’a 

odporność tapicerki na pilling:  

e) Krzesło: 

producent, typ, model:  

wysokość krzesła: cm 

szerokość siedziska: cm 

materiał wypełniający siedzisko i oparcie:   

gęstość pianki wypełniającej siedzisko: kg/m3 

typ tkaniny tapicerki:  

skład tkaniny tapicerki:  

klasa ścieralności tapicerki: cykli Martindale’a 

odporność tapicerki na pilling:  

f) Fotel: 

producent, typ, model:  

szerokość fotela: cm 

wysokość fotela: cm 

wysokość siedziska: cm 

szerokość siedziska: cm 

głębokość siedziska: cm 

wysokość podłokietników nad siedziskiem: cm 

materiał wypełniający fotel:   

gęstość pianki wypełniającej fotel: kg/m3 

typ tkaniny tapicerki:  

skład tkaniny tapicerki:  

klasa ścieralności tapicerki: cykli Martindale’a 

odporność tapicerki na pilling:  

g) Krzesło barowe: 

producent, typ, model:  
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wysokość krzesła: cm 

wysokość siedziska: cm 

szerokość krzesła: cm 

głębokość krzesła: cm 

materiał, z którego wykonane jest siedzisko:   
 

 


