Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Załącznik nr 1 do SWZ – RG.271.7.2022

OFERTA
Gmina Chłopice
Chłopice 149A
37-561 Chłopice
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na zadanie pn.:

DOSTAWA SAMOCHODU 9-CIO MIEJSCOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM NA WÓZKACH INWALIDZKICH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Postępowanie numer: RG.271.7.2022
JA NIŻEJ PODPISANY

działając w imieniu i na rzecz:
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki
cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków
Zamówienia (SWZ).
2. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia – dostawy następującego pojazdu zgodnie ze
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia:
marka
model
rok produkcji
za cenę ryczałtową brutto:

zł

słownie złotych:
w tym podatek VAT:

%

kwota podatku VAT:

zł

kwota netto:

zł

słownie złotych:
i oświadczam, że wyliczenie ceny ofertowej zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy.
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie1:
do dnia 9 grudnia 2022r.

do dnia 25 listopada 2022r.

(maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi do dnia 9 grudnia 2022r, termin realizacji
zamówienia należy wskazać zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt. XVII SWZ)
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UDZIELENIA GWARANCJI i rękojmi na okres1:
- na pojazd (G1) bez limitu kilometrów1:
24 miesiące

36 miesięcy

48 miesięcy

(minimalny okres gwarancji na pojazd wynosi 24 miesiące, okres udzielonej gwarancji należy wskazać zgodnie z
kryteriami oceny ofert określonymi w pkt. XVII SWZ)

- na powłokę lakierniczą (G2) bez limitu kilometrów1:
36 miesięcy

48 miesięcy

60 miesięcy

(minimalny okres gwarancji na powłokę lakierniczą wynosi 36 miesięcy, okres udzielonej gwarancji należy wskazać
zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt. XVII SWZ)

- na perforację nadwozi (G3) bez limitu kilometrów1:
96 miesięcy

108 miesięcy

120 miesięcy

(minimalny okres gwarancji na perforację nadwozia wynosi 96 miesięcy, okres udzielonej gwarancji należy wskazać
zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt. XVII SWZ)

oraz INFORMUJĘ, że najbliższa autoryzowana stacja obsługi pojazdu znajduje się w miejscowości:
(co najmniej jedna autoryzowana stacja obsługi musi znajdować się w odległości nie
większej niż 100 km od miejscowości Chłopice, liczona po drogach publicznych)

3. Wykonawca informuje, że:
- wybór oferty NIE BĘDZIE/BĘDZIE1 prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
- wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jej powstania:
- wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług to
zł netto2;
- stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie
%
Uwaga: brak jednoznacznej informacji w ww. zakresie oznacza, że złożona oferta nie będzie
prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
4. Oświadczam, że:
- zamówienie zamierzam wykonać1

SAMODZIELNIE/ SAMODZIELNIE W ZAKRESIE:

- zamówienie ZAMIERZAM POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM w następującym zakresie – część
zamówienia i wartość brutto udzielonej części zamówienia:
- ZAMIERZAM powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile jest to
wiadome podać nazwy firm podwykonawców):

5. AKCEPTUJĘ termin płatności faktury w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.

1

Wykonawca skreśla niepotrzebne.
UWAGA: wypełniają Wykonawcy w przypadku, gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług.
2
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6. JESTEM związany ofertą przez okres wskazany w SWZ, tj. do dnia 20.09.2022r.
7. OŚWIADCZAM, że:
1) oferta uwzględnia wszystkie składniki związane z realizacja przedmiotu zamówienia, w szczególności:
koszt dostawy, załadunku, rozładunku oraz innych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia
co w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego wiąże się z wzięciem na siebie ciężaru wszystkich kosztów
nie przewidzianych na etapie składania oferty, a niezbędnych do prawidłowego ukończenia zamówienia;
2) zapoznałem się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz
uzyskałem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia;
3) zapoznałem się z projektem umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego;
4) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3
5) oferta NIE ZAWIERA/ZAWIERA1 informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących
dokumentach:
6) jestem MIKRO/MAŁYM/ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM/JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ
GOSPODARCZĄ/OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/INNY RODZAJ1:
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR).
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i
które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

8. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
imię i nazwisko:
firma:
adres:
adres skrzynki ePUAP:
tel.:
fax:
e-mail:
9. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1.
2.
3.
4.
dnia

r.

(miejscowość)
(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub
podpis osobisty osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

3rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w z wiązku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z
04.05.2016 r., Nr 119, s. 1, ze. zm.).
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Nadwozie:
1. fabrycznie nowy, nierejestrowany, nie używany, przebieg technologiczny do 20 km;
2. rok produkcji 2022;
3. podać producenta, typ, model;
4. nadwozie 9-cio osobowe;
5. drzwi boczne przesuwane z jednej;
6. nadwozie przeszklone z obu stron na całej długości pojazdu;
7. szyby w oknach przedziału pasażerskiego przyciemniane;
8. drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, ogrzewana szyba, wycieraczka;
9. kolor nadwozia – do uzgodnienia (szary, ciemnoszary, z wyjątkiem czarnego);
10. przednie światła przeciwmgielne;
11. światła do jazdy dziennej;
12. centralny zamek z alarmem sterowany pilotem;
13. lusterka zewnętrzne ustawiane elektrycznie i podgrzewane;
14. czujniki parkowania przód i tył z sygnalizacją dźwiękową;
15. kamera cofania z wyświetlaniem informacji na wyświetlaczu fabrycznego radia lub na
dodatkowym wyświetlaczu montowanym na desce rozdzielczej;

1.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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TAK/NIE,
TAK/NIE,
……………………………………………………………………………
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,

Spełnienie warunku/dane techniczne
TAK/NIE i parametry

RG.271.7.2022 Dostawa samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach realizacji projektu
współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych.

Minimalne parametry dla samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych

1.

Lp.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Załącznik nr 1a do Formularza oferty
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16. TAK/NIE,
17. TAK/NIE,

1.
2.
3.
4.
5.

Parametry pojazdu - wymiary:
1. typ nadwozia: minibus, mikrobus, kombi
2. długość całkowita pojazdu od 5200 do 5600mm,
3. wysokość całkowita pojazdu od 1890 do 2000mm,
4. szerokość pojazdu od 1900 do 2100mm (złożone lusterka zewnętrzne),
5. dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 Mg,

1.3
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TAK/NIE,
długość: ………………………….…(mm),
wysokość: ………………………….…(mm),
szerokość:
………………………….….(mm),
TAK/NIE,

TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3. TAK/NIE
4. TAK/NIE
5. TAK/NIE

2. TAK/NIE,

1. TAK/NIE,

Spełnienie warunku/dane techniczne
TAK/NIE i parametry

1.2

Minimalne parametry dla samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych

Wyposażenie kabiny i warunki pracy kierowcy:
1. układ foteli bez wózka inwalidzkiego: I rząd 1+2, II i III rząd 1+1+1 lub 2+1 lub kanapa 3
osobowa;
2. układ foteli z wózkiem inwalidzkim: I rząd 1+2, II rząd 1+1+1 lub 2+1 lub kanapa 3
odobowa, III rząd wózek inwalidzki (osoba pozostaje na wózku inwalidzkim),
3. fotele III rzędu z możliwością szybkiego, beznarzędziowego demontażu,
4. fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oraz podłokietnikiem,
5. wszystkie siedzenia w pojeździe wyposażone w 3 punktowe bezwładnościowe pasy
bezpieczeństwa i regulowane zagłówki,
6. regulowana kolumna kierownicza w co najmniej jednej płaszczyźnie,
7. poduszka powietrzna kierowcy i pasażerów na przednim siedzeniu (przednie i boczne),
8. pełna tapicerka ścian bocznych i podsufitki,
9. tapicerka siedzeń w pojeździe materiałowa w kolorze ciemnym,
10. podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna na całej długości pojazdu,
11. klimatyzacja manualna,
12. nawiewy klimatyzacji dla drugiego rzędu siedzeń,
13. ogrzewanie dla drugiego rzędu siedzeń,
14. oświetlenie wnętrza pojazdu przód i przedział pasażerski w podsufitce,
15. fabryczne radio wbudowane w deskę rozdzielczą z wyświetlaczem, funkcją zestawu
głośnomówiącego (system Bluetooth do łączności z telefonem) i min. 4 głośnikami;
16. elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich;
17. gniazdko elektryczne 12V w desce rozdzielczej;

Lp.
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Zabudowa specjalistyczna – zgodnie z obowiązującymi przepisami i homologacją:
1. stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania 1. TAK/NIE
wózka inwalidzkiego oraz osoby podróżującej na wózku zgodnie z homologacją;
2. najazdy szynowe aluminiowe, rozsuwane, z bieżnią antypoślizgową do wprowadzania
2. TAK/NIE
wózka inwalidzkiego do pojazdu, o długości min. 2 000 mm, najazdy chowane w
przestrzeni bagażowej pojazdu zgodnie z homologacją;
3. oznakowanie zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych oraz 3. TAK/NIE
homologacją;

1.6
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8. TAK/NIE,

TAK/NIE,
pojemność ………………………. cm3,
moc silnika ……………….KM,
norma emisji spalin ………………………………..
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,

1.5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,

Silnik i układ napędowy:
1. rodzaj paliwa: olej napędowy - diesel;
2. pojemność silnika od 1990 do 2100 cm3;
3. moc maksymalna silnika od 130 do 160 KM;
4. norma emisji spalin (zgodnie z obowiązującymi przepisami) min. EURO 6;
5. napęd na koła przednie;
6. skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa + bieg wsteczny;
7. komplet kół z oponami wzmacnianymi letnimi, na felgach min. 16’’ stalowych z
fabrycznymi kołpakami lub felgi aluminiowe;
8. pełnowymiarowe koło zapasowe;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Spełnienie warunku/dane techniczne
TAK/NIE i parametry

1.4

Minimalne parametry dla samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych

Systemy bezpieczeństwa:
1. wspomaganie układu kierowniczego;
2. hamulce tarczowe przód;
3. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny);
4. system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyśpieszania (ASR lub równoważny);
5. system stabilizacji toru jazdy (ESP lub równoważny);
6. system ułatwiający ruszanie pod górę (HSA lub równoważny);
7. system monitorowania ciśnienia w oponach;
8. immobiliser;
9. tempomat

Lp.
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1.8

TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,
TAK/NIE,

3. TAK/NIE,
4. TAK/NIE,
5. TAK/NIE, miejscowość: ……………………………………..

2. TAK/NIE,

1. TAK/NIE,

2.
3.
4.
5.

1. TAK/NIE,

Spełnienie warunku/dane techniczne
TAK/NIE i parametry

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub
podpis osobisty osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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………………………………….……………………………………
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

UWAGA:
Prawą stronę tabeli wypełnia Wykonawca podając rzeczywiste parametry/rozwiązania/ potwierdzające spełnienie wymagań lub zaznaczając TAK / NIE

Wymagane dokumenty i pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu i dopuszczenia do ruchu po drogach
publicznych zgodnie z par. 2 ust. 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia;
2. wyciąg ze świadectwa homologacji kompletnego pojazdu jako samochód osobowy
przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych na
wózkach inwalidzkich;
3. instrukcja użytkowania i obsługi w języku polskim
4. książka gwarancyjna i eksploatacyjna
5. autoryzowana stacja obsługi znajduje się w odległości mniejszej niż 100 km od
miejscowości Chłopice

1.7

Minimalne parametry dla samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych

Wyposażenie dodatkowe:
1. podstawowe: fabryczny podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, trójkąt
ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy, kamizelka odblaskowa, zaczep holowniczy;
2. dwa kluczyki z pilotami do alarmu i centralnego zamka;
3. dywaniki gumowe dla wszystkich rzędów siedzeń,
4. chlapacze przednie i tylnie chroniące nadwozie;
5. komplet kół z oponami wzmacnianymi zimowymi, na felgach min. 16’’ stalowych z
fabrycznymi kołpakami lub felgi aluminiowe;
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Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Załącznik nr 2 do SWZ – RG.271.7.2022

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 273 ust. 2 w związku z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres)

będący małym lub średnim przedsiębiorstwem  TAK /  NIE
(należy zaznaczyć właściwą odpowiedź - definicja małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 105 i 106
Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).

REGON:

NIP:

KRS/CEIDG
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt. 1 na zadanie pn.:

DOSTAWA SAMOCHODU 9-CIO MIEJSCOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM NA WÓZKACH INWALIDZKICH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
numer postępowania: RG.271.7.2022
prowadzonym przez Gminę Chłopice, Chłopice 149A, 37-561 Chłopice oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 108 ust. 1, pkt. 1,2 i 5 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
1
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, na którego zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/REGON, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NEBĘDACEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podwykonawców przewidzianych do realizacji
zamówienia w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/REGON, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH:
Zamawiający może uzyskać następujące podmiotowe środki dowodowe za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:

(środki dowodowe oraz dane umożliwiające dostęp do wskazanych środków)

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.

(miejscowość)

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub
podpis osobisty osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia
W imieniu
(wpisać nazwę i adres podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów:

(określenie zasobu)

do dyspozycji Wykonawcy

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

przy wykonaniu zamówienia pod nazwą:

DOSTAWA SAMOCHODU 9-CIO MIEJSCOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM NA WÓZKACH INWALIDZKICH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
numer postępowania: RG.271.7.2022
Oświadczam, że:
a) udostępniam w/w Wykonawcy zasoby w zakresie (należy podać informacje umożliwiające ocenę
spełnienia warunków przez udostępniane zasoby):
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia
publicznego będzie następujący:
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
d) będę realizował ww. dostawy, których dotyczą udostępniane zasoby, odnoszące się do warunków
udziału w postępowaniu na których polega Wykonawca.

dnia

r.

(miejscowość)

……………………….………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu
udostępniającego)

1

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Załącznik nr 4 do SWZ – RG.271.7.2022

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP oraz o aktualności informacji,
o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie
z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na zadanie pn.:

DOSTAWA SAMOCHODU 9-CIO MIEJSCOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM NA WÓZKACH INWALIDZKICH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
numer postępowania: RG.271.7.2022
w imieniu Wykonawcy:

(pełna nazwa/firma, adres)

oświadczam, że:
- nie należę do grupy kapitałowej*;
- należę do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
Wykaz podmiotów należących do grupy kapitałowej:

Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, odpowiadając na wezwanie
Zamawiającego, w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, zamiast podmiotowego środka
dowodowego oświadczam co następuje:
potwierdzam, że nie podlegam wykluczeniu na jakiejkolwiek z podstaw wykluczenia określonych
w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
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1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020r. poz. 1133 oraz z 2021r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1 – 4 ustawy z dnia
12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 523, 1929, 1559, 2054 i 2120),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego,
lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu
popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021r. poz. 1745),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o
których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z
wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) ponadto z postępowania wyklucza się:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r, poz.
593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisana na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile
została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostkę dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37
ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na
listę lub będący albo wpisany na listę lub będący taka jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2002r., o ile
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został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

dnia

r.

(miejscowość)

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub
podpis osobisty osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
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WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW
składany na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu
Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres)

REGON:

NIP:

KRS/CEIDG
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na zadanie pn.:

DOSTAWA SAMOCHODU 9-CIO MIEJSCOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM NA WÓZKACH INWALIDZKICH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
numer postępowania: RG.271.7.2022
prowadzonym przez Gminę Chłopice, Chłopice 149A, 37-561 Chłopice na potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu opisanego przez Zamawiającego w SWZ (pkt. XXI pkt. 1. 4) SWZ),
oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma:
1) zrealizowała należycie w ciągu ostatnich trzech lat (przed dniem wszczęcia niniejszego
postępowania), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych realizuje, następujące
zamówienia:

Lp.

Podmiot na rzecz którego
zrealizowano dostawę (nazwa,
adres)

Nazwa zamówienia /Charakterystyka
zamówienia - Informacje
potwierdzające spełnianie warunku
udziału w postępowaniu

Wartość
dostawy
[PLN brutto]

Okres realizacji zamówienia
data zakończenia
(miesiąc, rok)

1

2

3

4

5

1
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Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty lub oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy

dnia

r.

(miejscowość)

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub
podpis osobisty osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

2

