RG. 271.3.2016
...............................................
( pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 1 do siwz

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
.....................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON....................................................................Nr NIP .......................................................
Nr konta bankowego: ...................................................................................................................
nr telefonu ........................................................................ nr faxu ...............................................
e-mail .............................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :
„BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE NR 1392 POŁOŻONEJ W
MIEJSCOWOŚCI CHŁOPICE – ETAP III”
składam(y) niniejszą ofertę:
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach
płatności określonych w siwz za cenę umowną:
- Netto………………………………………………………………………………………
(słownie ……………………………………………………………………………………)
- VAT………………………………………………………………………………………
(słownie ……………………………………………………………………………………)
- Brutto………………………………………………………………………………………
(słownie ……………………………………………………………………………………)
Oferowany okres gwarancji …………………miesięcy
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2. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy od dnia podpisania umowy do
12.12.2016 r.
3. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
4. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania
umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu
i terminie określonym przez zamawiającego.
5. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części
zamówienia: ...........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).
6. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
.................................................................................
.................................................................................
7. Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powołujemy się, na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy Pzp, na zasoby podwykonawców, wskazanych poniżej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa (firma) podwykonawcy na zasoby którego powołuje się wykonawca)

8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy /Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia jest następujący:
…………………………………………………………………………………………………………………………..……
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

9. Oświadczamy, pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kk, że
wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe oraz opisują stan
faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty
10. Zobowiązuję/my się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym
przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie jeżeli
zakres czynności tych osób polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.
22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z óźn.
zm.). Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy
przedłożę Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać.
Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.
Na ofertę składają się :
1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
4. ...................................
..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców
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Załącznik Nr 4
Zamawiający:

Gmina Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice

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 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE NR 1392 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI CHŁOPICE
– ETAP III” ,prowadzonego przez Gminę Chłopice, Chłopice 149a, 37-561 Chłopice - Nr nadany sprawie przez
zamawiającego: RG.271.3.2016,oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 i 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

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

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust1 pkt ….. lub ust 5 pkt 1) ustawy 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 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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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
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie

pełną

podlega/ją wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
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.
…………….……. (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)
UWAGA: W przypadku , gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy – wpisuje on „Nie dotyczy”
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Załącznik Nr 5
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
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE NR 1392 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI CHŁOPICE – ETAP III”

oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu
o zamówieniu.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu,
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)
UWAGA: W przypadku , gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy – wpisuje on „Nie dotyczy” .

Załącznik Nr 6

(pieczęć Wykonawcy )

Oświadczenie
Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE NR 1392 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI CHŁOPICE
– ETAP III”
działając w imieniu i na rzecz:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Na mocy art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oświadczam, że :
1) nie należę do grupy kapitałowej /że podmiot który reprezentuję nie należy o której mowa w 24
ust. 11 ustawy Pzp *)
2) składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 11
ustawy Pzp *) :
Lp.

Nazwa

Adres

........................................... , ..................................
......................................................................................................
( miejscowość )
( data )
( podpis upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy , pieczątka )

*)

- niepotrzebne skreślić

UWAGA: niniejsze „Oświadczenie” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik Nr 7

(pieczęć Wykonawcy )

Wykaz robót budowlanych
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZIAŁCE NR 1392 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI CHŁOPICE
– ETAP III”
działając w imieniu i na rzecz:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
oświadczam, że wykazujemy się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w sposób należyty robót
budowlanych, które to zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone
Informacje potwierdzające
spełnienie warunków
określonych
w Ogłoszeniu o zamówieniu i
SIWZ
(nazwa zadania,
miejsce wykonania,
charakterystyka robót)
1

Czas realizacji :
Nazwa Wykonawcy
(Podmiotu)
wykazującego spełnienie
warunku

2

Wartość brutto,
zrealizowanego
(zakończonego
i odebranego
zamówienia)

Początek
dd/mm/rrrr

Koniec
dd/mm/rrrr

3

4

5

Nazwa i adres
odbiorcy robót

Należy dołączyć dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone.

............................... , ...........................
....................................................................................................
( miejscowość )

( data )

( podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy , pieczątka )

6

