Sprawa ZŻM.01.2018
Wzór formularza

Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA
na roboty budowlane
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja.
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej
równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp.
(Dz.U. z 2017r. poz. 1759, z późn. zm.).
Dane dotyczące Wykonawcy:
1.

Pełna nazwa:
…………………………………………………………………………………………

2.

Adres siedziby:
…………………………………………………………………………………………

3.

NIP:
…………………………………………………………………………………………

4.

REGON:
………………………………………………………………………….......................

5.

nr tel./fax:
………………………………………………………………………………………

6.

e-mail:
………………………………………………………………………………….........

7.

województwo:
…………………………………………………………………………………………

8.

Status przedsiębiorcy (duży, średni, mały, mikro - na mocy
Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 364 z dnia 25 lutego 2004r.):
…………………………………………………………………………………………

9.

Adres do korespondencji (jeśli inny niż ww.) :
…………………………………………………………………………...
(w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców występujących
wspólnie należy podać pełne dane wszystkich wykonawców oraz wskazać pełnomocnika)
Zamawiający:
Adres do złożenia oferty:

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Generała Andersa 4
– Gabinet Dyrektora
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1.

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w zakresie i na
zasadach określonych w SIWZ:
1)

za

cenę

ryczałtową

brutto

(z

podatkiem

VAT)

w

kwocie:

……………………………………złotych (słownie złotych …………………........................),
2) w terminie do ........................................ r.
3) na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji i rękojmi na okres
………………….. miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego
robót stanowiących przedmiot zamówienia.
2. Akceptuję warunki płatności określone we wzorze umowy.
3.
Poświadczam wniesienie wadium w kwocie : 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące
złotych 00/100) w formie: ……..................................................................................
Wskazuję nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione
w pieniądzu:
...............................................................................................................................
/wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza/

4.Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczam, że zamówienie przyjmujemy do realizacji bez zastrzeżeń i wykonamy zakres
prac wynikający z przekazanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz
z Programem Funkcjonalno Użytkowym za zaoferowaną cenę.
6.Oświadczam, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w
przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania umowy na w/w warunkach, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7.Oświadczam, że jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do:
- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
ofertowej brutto w formie ……………………………………………… oraz do
- przedłożenia wszystkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do podpisania
umowy.
8. Oświadczam, że zamówienie wykonamy sami* / część zamówienia powierzymy
podwykonawcom*.
9.Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
ostatecznego terminu składania ofert.
10.Oświadczam, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. * /
Oświadczam, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte
są w następujących dokumentach *:
…………………………………….........................................................................................
IV. Integralną częścią oferty są załączniki:
- ...............................................................
-

...............................................................
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-

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

-

…………………………………………….

-

………………………………………………

V. Oferta została złożona na ...................... kolejno ponumerowanych stronach.
..............................., dnia ......................

…………………………………………
/Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych/

_____________
*) Niepotrzebne skreślić
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Wzór formularza

Załącznik nr 2
Oświadczenie Wykonawcy
o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
składane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................
Adres Wykonawcy: .......................................................................................................
NIP .................................................. REGON .............................................................
Reprezentowany przez: …………………………………………………………….
(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa
każdy z tych wykonawców - zgodnie z art. 25a ust. 6 Pzp ).
Na potrzeby niniejszego postępowania oświadczam co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…….……., dnia ……………. r.
…………………………………….…………
/Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych/

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie ……………………………………………..ustawy Prawo zamówień publicznych
(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 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki
naprawcze:

…………………………………………………………………………………….

…………..……………………………………………………..
………………….......... .............................
…………. (miejscowość), dnia ………. r.
…………………………………………
/Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych/
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II. OŚWIADCZENIA

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 …………. r.

….…………………………………………
/Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych/

III.

OŚWIADCZENIA

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA – o ile jest znany
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na które będą podwykonawcami 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 …………. r.
...........................……………………………
/Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych/
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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 ………. r.
……………………………………
/Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych/
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Wzór formularza

Załącznik nr 3
Oświadczenie Wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
w trybie art. 25a ust. 1
ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................
Adres Wykonawcy: .......................................................................................................
NIP .................................................. REGON .............................................................
Reprezentowany przez: …………………………………………………………….
(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa
każdy z tych wykonawców - zgodnie z art. 25a ust. 6 Pzp – w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu )
Na potrzeby niniejszego postępowania, oświadczam, co następuje:
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
Rozdz. V ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

………………, dnia ……………. r.
……………………………………………
/Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych/

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w Rozdz. V ust.1 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
1)

w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………….……
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(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

………………………………………………………………………...…………….............
…………………………………………………………………………..................................
2)

w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………….……
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

………………………………………………………………………...…………….............
………………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………...……………...........
………………………………………………………………………………......................
3)

w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………….……
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

………………………………………………………………………...……………............
………………………………………………………………………………………………
……………, dnia …………. r.
......................…………………………………………
/Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych/

III. 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 ……………. r.
…………………………………………
/Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych/
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Wzór formularza

Załącznik nr 4

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej1,2)
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 w powiązaniu z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1759 z późn.zm.),
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. Wymiana instalacji elektrycznej
w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 - opracowanie dokumentacji
projektowej i realizacja.
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .................................................................................................................
NIP ............................................. REGON .....................................................
(W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składają wszyscy
wykonawcy)
Oświadczam, że NALEŻĘ 2) do tej samej grupy kapitałowej3), wraz z nw.
wykonawcami, którzy w niniejszym postępowaniu złożyli odrębne oferty lub oferty
częściowe:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

ii.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczam, że NIE NALEŻĘ 2) do tej samej grupy kapitałowej3) wraz z
wykonawcami, którzy w niniejszym postępowaniu złożyli odrębne oferty lub oferty
częściowe.

iii.

……………………………………………….

………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy
(lub pieczęć firmowa)

Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych

Miejscowość .................... dn. ................ r.
----------------------------------------------------------------------Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp dostarcza PO OTWARCIU OFERT powyższe oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2)
zaznaczyć odpowiednie
3)
grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634)
1)
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Wzór formularza

Załącznik nr 5

WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
ZADAŃ PODOBNYCH LUB TOŻSAMYCH
w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .....................................................................................................................
NIP .................................................. REGON .....................................................

Lp.

Opis robót

Wartość brutto

Data i miejsce
wykonania

Zamawiający

......................................
Pieczęć imienna i podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Miejscowość ............................dn. ...........................
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Wzór formularza

Załącznik nr 6
WYKAZ OSÓB
skierowanych do realizacji zamówienia,
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .................................................................................................................
NIP .................................................. REGON .....................................................

Lp.

1.

2.

Przewidywana
funkcja
w zamówieniu

Kierownik robót
elektrycznych lub
uprawniony
elektryk
Projektant branży
elektrycznej

Imię i
nazwisko,
wykształcenie

Rodzaj i nr
posiadanych
uprawnień

Doświadczenie

Staż pracy jako
Kierownik budowy
lub robót
……….. lat 1) /

Określenie
sposobu
dysponowania
zasobem,
którym
wykonawca
dysponuje lub
będzie
dysponował
Zasób własny
1,2)
/
/ zasób innego
podmiotu 1,3)

………….miesięcy 1)
Staż pracy jako
Zasób własny
projektant:
) 1,2) /
…..lat/......miesięcy*
/ zasób innego
podmiotu 1,3

Jednocześnie oświadczam, że osoba wskazana w powyższej tabeli będzie uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia i posiada wymagane uprawnienia wskazane w tabeli.

……………………………..
Data

..............................................................................
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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1) zaznaczyć odpowiednie
2) zasób własny czyli dysponowanie bezpośrednie, tj. takie, w którym tytułem prawnym do
powoływania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą
(osobami), na dysponowanie której (których) wykonawca się powołuje. Przy czym bez
znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy tu do czynienia z
umową o pracę, umową o świadczenie usług, umową przedwstępną, czy też
samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą itd.
b. zasób innego podmiotu czyli dysponowanie pośrednie tj. takie, w którym wykonawca
ubiegający się o udzielenie zamówienia powołuje się na osoby zdolne do wykonania
zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi
osobami. Pośrednie dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest
między innymi w sytuacji delegowania pracowników podmiotu trzeciego do Wykonawcy
na czas realizacji zamówienia w celu wykonywania pracy związanej z wykonaniem tego
zamówienia, jak też w sytuacji gdy podmiot trzeci dysponujący osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia (spełniającymi wymagania określone przez zamawiającego)
będzie podwykonawcą Wykonawcy, a osoby te będą brały udział w wykonaniu
zamówienia. Podmiotem trzecim będzie zarówno jednostka organizacyjna (osoba prawna
lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, wyposażona przez
prawo w zdolność prawną), jak również osoba fizyczna, prowadząca działalność
gospodarczą i zatrudniająca w tym celu pracowników albo uprawniona do dysponowania
ich pracą na podstawie umów cywilnoprawnych.
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Wzór formularza

Załącznik nr 7

PODWYKONAWCY
Nazwa i siedziba Wykonawcy:
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Nr tel. ............................................. Nr fax. .....................................................
L.p.

Rodzaj części zamówienia,
które Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy

Nazwa (firma)
podwykonawcy*)

Wartość
części zamówienia
brutto [zł]

*) dotyczy , podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp ( Rozdział V ust. 1.0 SIWZ)

.............................., dn. ..........................

..............................................................
Podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy
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Wzór formularza

Załącznik nr 8

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
NA PODSTAWIE ART. 22a USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Składane w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów1,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. Wymiana instalacji elektrycznej
w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 - opracowanie dokumentacji
projektowej i realizacja.
Nazwa Podmiotu ...................................................................................................................
Adres Podmiotu ....................................................................................................................
Nr tel. ............................................. Nr fax. .....................................................
Oświadczam, że zobowiązuję się oddać do dyspozycji Wykonawcy uczestniczącemu w
niniejszym postepowaniu:
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………........................
(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, który polega na zasobach ww. podmiotu na zasadach określonych
w art. 22a Pzp)

następujące zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia:
1) osobę2), która będzie pełniła funkcję
…………………………………………………………..…………………………………….,
…………………………………………………………………………………………………
2) wiedzy i doświadczenia2,3):
………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………….………
3) potencjał ekonomiczno-finansowy2) ……………………………………............................
…………………………………………………………….......................................................
Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….......................
Charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………......................……….
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Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………

……………………………………………….

Nazwa i adres Podmiotu
(lub pieczęć firmowa)

Imienna pieczęć i podpis osoby upoważnionej
lub osób upoważnionych Podmiot

Miejscowość ....................................dn. ...................... r.

___________________________
1)

Załącznik ten wypełnia i podpisuje podmiot udostępniający swoje zasoby, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i
doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tego podmiotu na zasadach określonych w
art. 22 a Pzp
2)
niepotrzebne skreślić
3)
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP niezbędne jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia.
(Tak m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 maja 2013 r. (KIO 953/13), w którym Izba stanęła na stanowisku, że udział
podmiotu trzeciego jest konieczny. Zgodnie z ww. wyrokiem - "Należy mieć na uwadze, iż doświadczenie nie stanowi dobra, które może
być przedmiotem samodzielnego obrotu. Doświadczenie stanowi składnik przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym i dzieli byt
prawny takiego przedsiębiorstwa (arg. z art. 551 i art. 552 k.c.). Nie jest zatem możliwe udostępnienie doświadczenia bez jednoczesnego
udostępnienia przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie jest związane. Z tych też względów dla wykazania dysponowania zasobami
podmiotu trzeciego przy ocenie spełniania warunków wiedzy i doświadczenia niezbędne jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w
wykonaniu zamówienia").
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