Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
………….. …............................
miejscowość, data

Gmina Płaska
Płaska 53
16-326 Płaska
Nazwa wykonawcy (w przypadku oferty wspólnej podać wszystkich wykonawców):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dane teleadresowe (w przypadku oferty wspólnej podać tylko dane lidera/Pełnomocnika):
Adres: …………………………………………………………………………………………
REGON: ………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………………………………
Nr KRS/CEiDG ………..…………….………………………………………………………..
TEL: ……………………………………………………………………………………………
FAX: ……………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Adaptacja budynku po
byłym komisariacie policji na punkt przedszkolny”:
1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia oraz wzorem umowy, za cenę:
CENA OFERTOWA
_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _ PLN netto
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Podatek od towarów i usług VAT ………… %
CENA OFERTOWA
_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _ PLN brutto
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wymaganym przez
Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia
udzielamy gwarancji na okres ……………… lat/a. Oświadczamy, że termin rękojmi
biegnie równolegle z okresem gwarancji (podać ilość w pełnych latach tj. 3, 4, 5 lub 6
lat, - w przypadku braku określenia przyjmuje się, że wykonawca oferuje minimalny
okres gwarancji).
5. Oświadczamy, że za wykonane roboty budowlane zostanie wystawiona faktura z
terminem płatności …………..…… dni (podać ilość w pełnych dniach, tj. 14 lub 21

6.
7.

8.
9.

dni - w przypadku braku określenia przyjmuje się, że wykonawca oferuje minimalny
termin płatności za wykonane roboty).
Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia oferty.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy wzór umowy, a w przypadku
wyłonienia naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się wniesienia
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni.
Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących
części zamówienia (jeśli dotyczy):*
l.p
.

Część zamówienia (określić wyraźnie zakres prac,
które zostaną wykonane przez podwykonawców)

Nazwa i adres
podwykonawcy

* Wykreślić jeśli nie dotyczy. W przypadku braku skreślenia i niewypełnienia oraz jeśli z treści
innych dokumentów dołączonych do oferty nie będzie wynikało nic innego, Zamawiający uzna
że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi.
10. Zwolnienia wadium prosimy dokonać na numer konta …………………………………
(dotyczy wadium wnoszonego w formie pieniężnej).
11. Oświadczamy, że informacje zawarte na stronach ............................... oferty stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
12. Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.**
** Skreślić pkt 12, jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług. Należy wówczas dołączyć informację zawierającą nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku, zgodnie z art. 91 ust. 3a
uPzp.
13. Ofertę składamy na …………… stronach.
14. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty:
- ……………………………….………………………………………………………………
- ……………………………….………………………………………………………………
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
numer telefonu: ……………………………………………………………………
Numer faksu: ……………………………………………………………
e-mail ................................................................................................
………………………………………
(pieczątki imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oświadczenie Wykonawcy
Ja/my, niżej podpisany/i (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
…………………...........................................................................................................................
…………………...........................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/,adres wykonawcy, w zależności od
podmiotu:NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
…………………...........................................................................................................................
…………………...........................................................................................................................
…………………...........................................................................................................................
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Adaptacja budynku po byłym komisariacie policji na
punkt przedszkolny” oświadczam/my, co następuje:
A. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA:
1. Oświadczenia dotyczące wykonawcy (wypełnić właściwy punkt/skreślić niewłaściwy):
1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej „pzp”)
…………………. (miejscowość), dnia …………. r.
…………………………………
(podpis)
2) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art. …………. pzp (podać mającą zastosowanie
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie art. 24 ust. 8 pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………
……………………………….……………………….…….
(miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
2. Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (jeśli
dotyczy):
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):

1) ………………………
2) …………………………
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
……………………. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
3. Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby
powołuje się wykonawca (jeśli dotyczy):
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):
1) …………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
………………………. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…….……………………………
(podpis)
B. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Informacja dotycząca wykonawcy:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
…………….………. (miejscowość), dnia ………….……. r.
……………………………………
(podpis)
2. Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (jeśli dotyczy):
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam
na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………
…………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
……………… (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
Należy w tym przypadku załączyć również pisemne zobowiązanie takiego podmiotu (wg.
wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ)
…………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…..……………………………
(podpis)

C. 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)

Pouczenie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Załącznik nr 3
………….. …............................
miejscowość, data

WYKAZ ROBÓT BUDOWALANYCH*
Wykonawca:
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Gmina Płaska
Płaska 53
16-326 Płaska
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków
wiedzy i doświadczenia na zadaniu pn. „Adaptacja budynku po byłym komisariacie
policji na punkt przedszkolny”

L.p
.

Rodzaj (zgodnie z pkt 7.1 II
ppkt 1) siwz) i miejsce
wykonania zadania

Nazwa i adres
podmiotu na rzecz
których roboty te
zostały wykonane

Wartość
wykonanych
robót – brutto
(zgodnie z pkt
7.1 ppkt 1) siwz)

Data wykonania
zadania

……………………………………………
(pieczątki imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania )
* Wykaz wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU
ZAMÓWIENIA
Wykonawca:
………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Gmina Płaska
Płaska 53
16-326 Płaska
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
L
p

Imię
i
Nazwisk
o

Kwalifikacje
zawodowe/uprawnieni
a

Doświadczeni
e

Wykształceni
e

Zakres
wykonywanyc
h czynności

Informacja o
podstawie
dysponowani
a osobą przez
Wykonawcę
(np. umowa o
pracę,
zlecenia itp.)

……………………………………………………
(pieczątki imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania )
* Jeżeli Wykonawca polegał będzie na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, to
Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi osobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**
..................................................
/miejscowość, data

Wykonawca:
………………………………
…………………………
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Gmina Płaska
Płaska 53
16-326 Płaska
Zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Wykonawca: ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................
(nazwa i adres Wykonawcy)
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
pn.:

„Adaptacja budynku po byłym komisariacie policji na punkt przedszkolny”
informuje, że


nie należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.);



należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) w której skład wchodzą
następujące podmioty:
……………………………………………………………………...……………………………
………….................................................
(pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania )

* Należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”.
** Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
uPzp (tj.: informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 11 uPzp).
** Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 2015, poz.
184) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

