Załącznik nr 1 do SIWZ
numer oferty ………
(wpisuje zamawiający)
Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający Gmina Sokółka
OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowa ul. J. K. Putry,
Budowa ul. Wąskiej, Przebudowa ul. Królowej Bony w Sokółce, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę:
Zadanie 1 Budowa ul. J. K. Putry
CENA RYCZAŁTOWĄ NETTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLN
plus podatek VAT ( ....... %) tj. ........................ zł,
CENA RYCZAŁTOWĄ BRUTTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLN
słownie złotych: ...............................................................................................................
Na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji i rękojmi zgodnie z
warunkami podanymi w SIWZ tj. 36 miesięcy, przedłużamy gwarancję i rękojmię o okres
……………………… miesięcy (należy wpisać ilość od 0 do 36 miesięcy)
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie do dnia 4 czerwca 2018 r.
Zadanie 2 Budowa ul. Wąskiej
CENA RYCZAŁTOWĄ NETTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLN
plus podatek VAT ( ....... %) tj. ........................ zł,
CENA RYCZAŁTOWĄ BRUTTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLN
słownie złotych: ...............................................................................................................
Na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji i rękojmi zgodnie z
warunkami podanymi w SIWZ tj. 36 miesięcy, przedłużamy gwarancję i rękojmię o okres
……………………… miesięcy (należy wpisać ilość od 0 do 36 miesięcy)
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie do dnia 4 czerwca 2018 r.
Zadanie 3 Przebudowa ul. Królowej Bony w Sokółce
CENA RYCZAŁTOWĄ NETTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLN
plus podatek VAT ( ....... %) tj. ........................ zł,
CENA RYCZAŁTOWĄ BRUTTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLN
słownie złotych: ...............................................................................................................
Na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji i rękojmi zgodnie z
warunkami podanymi w SIWZ tj. 36 miesięcy, przedłużamy gwarancję i rękojmię o okres
……………………… miesięcy (należy wpisać ilość od 0 do 36 miesięcy)

GR 271.48.2017

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie do dnia 4 czerwca 2018 r.
1.

Oświadczamy, że:

1)
zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
2)
uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
3)
akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego,
4)
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,
5)
Oświadczamy, że cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi
zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
6)

Oświadczamy, iż cena nie będzie podlegać podwyższeniu lub waloryzacji.

2.
W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
3.

Oferta została złożona na …………………….. stronach

4.

Do oferty dołączono następujące dokumenty :

1)

………………………………………………………………………………………..,

2)

………………………………………………………………………………………..,

3)

………………………………………………………………………………………..,

4)

………………………………………………………………………………………..,

5. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie - w całości siłami własnymi*/
przy pomocy podwykonawców*
Zakres robót powierzonych podwykonawcom w

Firma podwykonawcy (dane teleadresowe)

ramach niniejszego zamówienia

Nazwa i adres WYKONAWCY :
.......................................................................................................................................................
NIP .......................................................
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
.................................................................................................................................................
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Strona internetowa Wykonawcy :
.......................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
numer telefonu:

0 (_ _) _ _ _ _ _ _ _

Numer faksu:

0 (_ _) _ _ _ _ _ _ _

e-mail

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

............................, dn. _ _ . _ _ . 2017 r.

...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Zamawiający Gmina Sokółka
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 SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. Budowa ul. J. K. Putry, Budowa ul. Wąskiej, Przebudowa ul. Królowej Bony w
Sokółce,, prowadzonego przez Gminę Sokółka, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 7 Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 7 Warunki

udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
(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).

…………….……. (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)
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Zamawiający Gmina Sokółka
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 ul. J. K. Putry, Budowa ul. Wąskiej, Przebudowa ul. Królowej Bony w

Sokółce,, prowadzonego przez Gminę Sokółka, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 5 pkt. ………. ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

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:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
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)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia 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)
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Załącznik Nr 3 Oświadczenie o grupie kapitałowej

Zamawiający Gmina Sokółka
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIAD C ZEN I E
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa ul. J. K. Putry, Budowa ul. Wąskiej,
Przebudowa ul. Królowej Bony w Sokółce,
Ja
(Imię i Nazwisko)
........................................................................................................................................
reprezentując Wykonawcę (nazwa)
........................................................................................................................................
oświadczam/y, że:
-

nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zmianami zm.)*,

-

z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu
nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184
ze zmianami zm.)*:

-

wspólnie z ……………………………………………………………należę/należymy do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zmianami) i przedkładam/y
niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w niniejszym postępowaniu *:

1.

……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych

..............................................
Wykonawca

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa ul. J. K. Putry, Budowa ul. Wąskiej, Przebudowa
ul. Królowej Bony w Sokółce, oświadczamy iż, w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia spełniające warunki określone
przez Zamawiającego z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców:

Lp.

Rodzaj robót
(opis)

Wartość robót (brutto
w PLN)

Data wykonania robót
(należy wskazać dzień,
miesiąc i rok zakończenia)

Podmiot realizujący roboty
Miejsce wykonania
robót

Polegamy na wiedzy
i doświadczeniu
innych podmiotów

Roboty wykonaliśmy
sami

Do niniejszego wykazu dołączono dowody określające 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.
......................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r.

...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik Nr 5 do SIWZ Informacje o personelu

Pieczęć Wykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa ul. J. K. Putry, Budowa ul. Wąskiej, Przebudowa
ul. Królowej Bony w Sokółce, podajemy wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności:
Imię
i nazwisko

Proponowana
rola w realizacji
zamówienia

Kwalifikacje zawodowe
(specjalność)

......................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r.

Informacją o podstawie do
dysponowania osobami które będą
wykonywać zamówienie

Nazwa podmiotu, który
udostępni osobę do
wykonania zamówienia*

.......................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* - dotyczy osób wymienionych w wykazie, które nie są pracownikami wykonawcy – należy dołączyć zobowiązanie podmiotu, u którego są zatrudnione o udostępnieniu ich do wykonania przedmiotowego
zamówienia.
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..............................................
Wykonawca

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia.

Oświadczam, że Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
Budowa ul. J. K. Putry, Budowa ul. Wąskiej, Przebudowa ul. Królowej Bony w Sokółce,
dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi
wymagane uprawnienia budowlane:
1.
Pani/Pan .......................................................... posiada uprawnienia w specjalności
…......................................................................
2.
Pani/Pan .......................................................... posiada uprawnienia w specjalności
…......................................................................
3.
Pani/Pan .......................................................... posiada uprawnienia w specjalności
…......................................................................

......................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r.
.......................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik Nr 6 do SIWZ Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Pieczęć Wykonawcy

Ja ……………………………………………………………………….………….
upoważniony/a do reprezentowania
…………………………………………………………………………………..................
zobowiązuję się do oddania Wykonawcy(om)
…………………………………………………………………………………………………
do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów w zakresie: wiedzy i doświadczenia;
potencjału technicznego; osób zdolnych do wykonywania zamówienia; zdolności
finansowych; *)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:
Budowa ul. J. K. Putry, Budowa ul. Wąskiej, Przebudowa ul. Królowej Bony w Sokółce,
Oświadczam, iż:
a) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
.........................................................................................................................
b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
.........................................................................................................................
c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
.........................................................................................................................
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
.........................................................................................................................
Zgodnie z art. 22 a ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych w odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
*) – niepotrzebne skreślić
........................... dnia ..................

…...........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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