SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
CZĘSĆ III
ZAŁACZNIKI DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY
Firma (nazwa) /
Imię i nazwisko
Nazwiska osób po stronie
Wykonawcy uprawnionych do jego
reprezentowania przy
sporządzaniu niniejszej oferty
NIP
REGON
Adres
ulica
nr domu
kod
miejscowość
powiat
województwo
Adres do korespondencji
ulica
nr domu
kod
miejscowość
powiat
województwo
tel
fax
e-mail
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym
Imię i nazwisko
tel
fax
e-mail
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1. OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn. „Budowa oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Mysłakowice” za cenę:
cena netto …………………………………….zł
stawka podatku VAT……….. %
podatek VAT: ……………………………… zł

cena brutto…………………………………...zł

słownie: ……………………………………………………………………………………………… zł

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia rękojmi i gwarancji na okres:
36,

48,

60,

72,

84, miesięcy

(właściwe zakreślić krzyżykiem)
(właściwe zakreślić krzyżykiem)

2) OŚWIADCZAMY, że roboty budowlane wykonamy: do dnia: 30.09.2018 r.
3) OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Części
II SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
4) OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert,
5) INFORMUJEMY, że:
(właściwe zakreślić krzyżykiem)

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
____________________________________________ .
Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u
Zamawiającego to ___________ zł netto .
6) OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte są na stronach: ………………….……… .
7) OŚWIADCZAMY, że:
jesteśmy*
nie jesteśmy*
*(właściwe zakreślić krzyżykiem)

małym/ średnim przedsiębiorcom.
8) WADIUM w kwocie:
1 500,00zł (tysiąc pięćset złotych) zostało wniesione w dniu ……………… w formie
……………………………..………. (potwierdzenie wniesienia w załączniku);
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W przypadku zwrotu wadium przekazanego do Zamawiającego przelewem bankowym podajemy nr
konta ............................................................................................

9) OŚWIADCZAMY, że posiadamy środki finansowe na zrealizowanie przedmiotu umowy,
10) OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się zrealizować zamówienie:
w całości siłami własnymi
przy pomocy podwykonawców
*(właściwe zakreślić krzyżykiem)
Zakres robót powierzonych podwykonawcom w
ramach niniejszego zamówienia

Firma podwykonawcy (dane teleadresowe)

Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są:
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................

…............................., dnia…...................
.....................................................

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 2.
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Zamawiający:
Gmina Obrzycko
ul. Rynek 19
64-520 Obrzycko
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. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Piotrowo”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
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.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy
wykluczenia 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 3.
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający:
Gmina Obrzycko
ul. Rynek 19
64-520 Obrzycko

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 2004r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Piotrowo”, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w
…………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument
i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...……….. (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 4.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy*
............................................................................................................................
Adres Wykonawcy/Podwykonawcy*
............................................................................................................................
W zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS, CEiDG
…………………………………………………………………………………………………
Osoba reprezentująca Wykonawcę/Podwykonawcę*
…………………………………………………………………………………………………
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn :
„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Piotrowo”
oświadczam, że moja firma realizowała w ciągu ostatnich 5 lat następujące zamówienia o charakterze
i zakresie porównywalnym z zakresem przedmiotu przetargu.

RODZAJ ZAMÓWIENIA
I
NAZWA INWESTYCJI

ZAMAWIAJĄCY
(Inwestor realizujący
inwestycję)

WARTOŚĆ

DATA
ZAKOŃCZENIA
REALIZACJI
ZAMÓWIENIA

1

2

3

4

(do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia),

…………………………………….. , dnia ……………………

…………………………………………………
(pieczątka i podpis lub czytelny podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 5.
WYKAZ OSÓB
Nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy*
............................................................................................................................
Adres Wykonawcy/Podwykonawcy*
............................................................................................................................
W zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS, CEiDG
…………………………………………………………………………………………………
Osoba reprezentująca Wykonawcę/Podwykonawcę*
…………………………………………………………………………………………………
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn :
„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Piotrowo”
przedstawiam wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji, uprawnień niezbędnych do realizacji zamówienia:

Lp.

Imię i nazwisko osoby,
która będzie uczestniczyć
w wykonywaniu
zamówienia

Rodzaj i Nr
uprawnień
budowlanych

Branża

Uprawnienia
……………………
……………………
Kierownik budowy

………………………
Nr
……………………
w specjalności
………………………
w zakresie

1.

………………………
………………………
Data uzyskania
uprawnień:
………………………

* niepotrzebne skreślić

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
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Wykształcenie

Informacja o
podstawie
dysponowania
wymieniona osobą
przez Wykonawcę

1) dysponuje* Wykonawca
winien
podać
podstawę
dysponowanie*
……………………
(np. umowa o
pracę,
umowa
zlecenia, umowa o
dzieło)
lub
2) będzie dysponował
–
Wykonawca
winien załączyć do
oferty
oryginał
pisemnego
zobowiązania
podmiotu
udostępniającego*

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja na
inwestycji

Nazwa inwestycji

Wartość
inwestycji

Czy inwestycja
została
odebrana
ostatecznie
przez jej
inwestora
Tak/nie*

1

2

Wykaz osób

Lp.

Imię i nazwisko

Proponowana rola w
realizacji
zamówienia

Kwalifikacje
zawodowe
(specjalność)

Informacja o podstawie
dysponowania osobami,
które będą wykonywać
zamówienie
(np. umowa o pracę, umowa
zlecenia, umowa o dzieło)

1
2
3
4

…………………………………….. , dnia ……………………………
Oświadczam, że w/w osoby, wskazane do kierowania robotami budowlanymi posiadają wszelkie
wymagane ustawowo i przez Zamawiającego uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu
niniejszego postępowania. Zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy
dokumenty potwierdzające uprawnienia tych osób wraz z aktualnymi zaświadczeniami stwierdzającymi
przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa lub, w stosunku do osób spoza RP, stosowne
uprawnienia zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa kraju, w którym osoba uzyskała
właściwe uprawnienia i zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego lub innej właściwej
organizacji, o ile przepisy prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, wymagają
członkostwa w izbie samorządu zawodowego lub innej właściwej organizacji wykonywania zawodu
regulowanego.

…..…………………………………………………………
(Czytelny podpis lub pieczątka i podpis wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 6.
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy*
............................................................................................................................
Adres Wykonawcy/Podwykonawcy*
............................................................................................................................
W zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS, CEiDG
…………………………………………………………………………………………………
Osoba reprezentująca Wykonawcę/Podwykonawcę*
…………………………………………………………………………………………………
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn :
„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Piotrowo”
stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
OŚWIADCZAMY, że Wykonawca:
nie należy* do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.).
należy* do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), co podmioty wymienione
poniżej.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis)

lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

**W przypadku gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, zamiast niniejszej informacji
dołącza do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej ze wskazaniem
przedsiębiorcy dominującego i przedsiębiorców zależnych:

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

(podpis)
*
Niepotrzebne skreślić
** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa
każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.
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ZAŁĄCZNIK NR 7.
WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBEDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA
Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
……………………………………………………………………………………….………….
Nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji swoje zasoby
zobowiązuję się do oddania Wykonawcy
……………………………………………………………………..............................................,
Nazwa i adres Wykonawcy
składającemu ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn :
„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Piotrowo”
OŚWIADCZAM, iż oddaję do dyspozycji Wykonawcy zamówienia:
do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów w zakresie: wiedzy i doświadczenia; potencjału
technicznego; osób zdolnych do wykonywania zamówienia; zdolności finansowych; *)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na
terenie gminy Mysłakowice”,
Oświadczam, iż:
a) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
.........................................................................................................................
b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
.........................................................................................................................
c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
.........................................................................................................................
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
.........................................................................................................................
Zgodnie z art. 22 a ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności
karnej z art. 297 Kodeksu karnego.
*) – niepotrzebne skreślić
........................... dnia…................................
………………………………………………
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oddającego do dyspozycji zasoby oraz pieczątka
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