Załącznik nr 1 do SIWZ

O FE RTA
Na zadanie: „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie
– ETAP II (0 -0,525 km)”
1.

Zarejestrowana nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................

......................................................................................................................................................
2.

Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:..........................................................................

......................................................................................................................................................
woj. .........................................................................................
nr REGON.............................
Przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony do kontaktów:
Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
Fax.
E-mail

(........................................................................................)
(........................................................................................)
(........................................................................................)
(........................................................................................)
(........................................................................................)

3.
Po zapoznaniu się z warunkami i ustaleniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Gminę Sobótka przetargu
nieograniczonym na „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie – ETAP II
(0-0,525 km)”
4.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:

4.1) A - cena brutto:………………………………………………….zł
słownie:…………………………………………………………………………………….... w tym
podatek:……………………………………………...zł słownie:……
wartość netto: ……………………………………………….zł słownie:
………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia.
4.2) X - okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty jaką proponuje Wykonawca
w miesiącach ………………….
4.3) C - termin wykonanie robót określonych w SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ do dnia
.......................... 2018 r., jednak nie później niż do dnia 30.11.2018 r.
5.

Wadium w kwocie 4.000,00 zł zostało wniesione w dniu .......................................
w formie
........................................................................... (dowód wpłacenia/wniesienia w załączeniu).
Po
przeprowadzonym
postępowaniu
proszę
zwrócić
wadium
na
konto
nr ............................................................... w Banku ................................................................
(dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu).
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wartości umowy brutto zostanie
wniesione przed podpisaniem umowy w formie …………… .
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym
z projektem umowy i przyjmujemy ją w całości bez zastrzeżeń.

8. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy, a także dokonaliśmy wizji lokalnej miejsca, gdzie będą
prowadzone prace objęte niniejszym zamówieniem.
9. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ oraz
obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.
10.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez 30 dni od daty składania ofert i
zobowiązujemy się podpisać umowę na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 8 do SIWZ, po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w czasie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
11.
Informujemy, iż zamierzamy / nie zamierzamy część zamówienia powierzyć do wykonania
podwykonawcom. Zgodnie z powyższym wykaz części zamówienia, których wykonanie powierzę
podwykonawcom:........................................................................................... ............................................
...............................................................................................................
12.
Oświadczamy, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt.13 niniejszej oferty, oferta
nasza oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie niniejszego
postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13.
Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania
stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:
....................................................................................................................................................
14.

Ofertę niniejszą składamy na ……………. kolejno ponumerowanych stronach.

Miejscowość i data:........................................
..............................................................................................
Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty

Na ofertę składają się :
1) ...................................
2) ...................................
3) ...................................
4) ...................................
5) ...................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie – ETAP II
(0-0,525 km) (nr sprawy: GNiZP.271.8.2018), my, niżej podpisani:
__________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy):

__________________________________________________________________________________

1. 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).

_______________________, dnia ____________2018 r.

______________________________
Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy

2. 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).

_______________________, dnia ____________2018 r.

______________________________
Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy

3. 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.
_______________________, dnia ____________2018 r.

______________________________
Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych) do
reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

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
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie – ETAP II (0 -0,525 km)
(nr sprawy: GNiZP.271.8.2018), my, niżej podpisani:
__________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy):
__________________________________________________________________________________

1.
2.

I.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust
1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 5 ustawy Pzp .

_______________________, dnia ____________2018 r.
_____________________________________
Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________, dnia ____________2018 r.
_____________________________________
Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

II.

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.
_______________________, dnia ____________2018 r.

_____________________________________
Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
(UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział
możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp):
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.
III.

_______________________, dnia ____________2018 r.
_____________________________________
Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

IV.
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.
_______________________, dnia ____________2018 r.
_____________________________________
Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ
WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU
OSTATNICH 5. LAT ZGODNYCH Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Dla potrzeb przetargu nieograniczonym na:
„Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie – ETAP II (0-0,525 km)
Nazwa i adres Wykonawcy:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Lp.

Nazwa zamówienia

Wartość
Powierzchnia
zamówienia

Termin
realizacji

Nazwa
Zamawiającego

Oświadczam, że wszystkie wyszczególnione powyżej zamówienia na dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
Uwaga: wykaz robót wykonanych (zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co
najmniej jedna robota) jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym (poświadczenie), że
roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, określającego, czy roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane w
sposób należyty powinno się załączyć odpowiednie dokumenty dla dwóch zamówień,- rodzajowo
związanych z przedmiotem zamówienia, potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych.
_______________________, dnia ____________2018 r.
______________________________________
Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ
Lista / informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka

1. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) WYKONAWCY(ów)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

„Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie – ETAP II (0-0,525 km)
w trybie art.24 ust. 1 pkt.23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579) składam:
⃣

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23
ustawy Prawo zamówień publicznych 1

Jednocześnie składam wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
l.p.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

1
2
3
4
5
6

⃣

Informuję o tym, że nie należę (nie należymy) do grupy kapitałowej ¹.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej
z art. 297 Kodeksu karnego.
………………
Miejscowość / Data
1

Zaznaczyć odpowiedni kwadrat

……………………………………..
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Załącznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE ROBOTAMI
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie – ETAP II (0 -0,525 km)
(nr sprawy: GNiZP.271.8.2018), my, niżej podpisani:
__________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy):
__________________________________________________________________________________
w celu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z normą art. 22a ust. 2
ustawy Pzp przedstawiamy następujące osoby,:
l.p.

Imię
nazwisko

i

Podstawa dysponowania osobą 1
Wykonawca
Wykonawca
dysponuje
dysponuje osobą
osobą
na podstawie art.
bezpośrednio,
22a. PZP 3
na podstawie: 2

Proponowana rola i
zakres udziału w
realizacji
zamówienia 4

Opis posiadanych uprawnień,
kwalifikacji
1) nr uprawnień i data ich
uzyskania ,
2) przynależność do izby -nr ,
-data obowiązywania wpisu 5

Kierownik budowy

1-należy zaznaczyć „TAK” w odpowiedniej kolumnie
2- należy wpisać podstawę dysponowania, np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło.
3-w przypadku zaznaczenia „TAK” w tej kolumnie należy równocześnie wypełnić poniższe
oświadczenie (UWAGA: należy przedłożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania nam do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia)
Polegając na zdolnościach zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych art. 22a ust.
2 ustawy Pzp załączamy pisemne zobowiązanie wystawione przez
________________________________________________________________________________________
udowadniające, że będziemy dysponowali jego zasobami przez okres niezbędny do realizacji
zamówienia oraz przedstawiamy zobowiązanie tego podmiotu do oddania nam do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4 -należy wskazać funkcję, jaką dana osoba ma pełnić przy realizacji niniejszego zamówienia,
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi SIWZ
5 -w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia określonego w SIWZ
_______________________, dnia ____________2018 r.
______________________________________
Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ
WYKAZ ROBÓT,
KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie – ETAP II (0 -0,525 km)
(nr sprawy: GNiZP.271.8.2018), niżej podpisany:
__________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy):

__________________________________________________________________________________
Stosownie do normy art. 36b ust. 1 oświadczam, iż zamierzam powierzyć podwykonawcom
następujące części zamówienia:
l.p

Część zamówienia, która zostanie

Firma podwykonawcy

powierzona podwykonawcy

1.
2.
3.
4.
5.

_______________________, dnia ____________2018 r.

_____________________________________
Podpis i pieczęć osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
uwaga: w przypadku braku podwykonawców wpisać nie dotyczy

