ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

………………………………………
(miejscowość, data)
0
(Pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane Wykonawcy :
Nazwa: ……………………………………………………………………………………….
Siedziba: ……………………………………………………………………………………..
Numer telefonu: ………………………… Numer faksu: ……………………………......
Numer REGON: …………………………. Numer NIP: …………………………………
Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………..

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa
boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Kowale Pańskie”
zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
oferujemy wykonanie:

CAŁKOWITA CENA KOSZTORYSOWA za wykonanie roboty budowlanej:
.............................................................................. ....... zł brutto
słownie złotych brutto: ........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………....................
Cena zawiera podatek VAT, w wysokości ………%.
......................................................................... zł VAT
.........................................................................zł netto
2.

Okres gwarancji jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia
wynosi …………..miesięcy.

3. Oświadczam, że :
a) otrzymaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
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b) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikami
stanowiącymi jej integralna całość oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania.
c) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
Oferty do zawarcia umowy na określonych w tej umowie warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
d) akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego w projekcie umowy.
e) za wyjątkiem informacji i dokumentów wymienionych w pkt f) niniejszej oferty, oferta nasza
oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
f) za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania stanowią
informacje zawarte w następujących dokumentach:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.. Uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia , czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 7% ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej formie………………………………………………………………………………………………………………..
6. Ofertę niniejszą składamy na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.
7. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralna część są :
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………………………………………
6) ………………………………………………………………………………………………
7) ………………………………………………………………………………………………
8) ………………………………………………………………………………………………
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Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko…………………………………………………..
Telefon/faks………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………..
........................, dn. .........................
* niepotrzebne skreślić

………………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Wykonawcy)

Załącznik do formularza ofertowego :
- kosztorys ofertowy uzasadniający oferowaną cenę
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ZAŁĄCZNIK NR 1
DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Wykonawca/Wykonawcy
………………………………………..

Oświadczenie 1

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa boiska do piłki nożnej o
nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Kowale Pańskie”

oświadczam/my,

że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.):
1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiajacego w SIWZ.

Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzamy własnoręcznym podpisem,
świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 i 297 Kodeksu Karnego.

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

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

1

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub
Pełnomocnik w ich imieniu.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Wykonawca/Wykonawcy
………………………………………..

Oświadczenie 2

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa boiska do piłki nożnej o
nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Kowale Pańskie” oświadczam/my, że nie
podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)
Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzamy własnoręcznym podpisem,
świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 i 297 Kodeksu Karnego.

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

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

2

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno.
3 Niniejsze oświadczenie obejmuje również wymaganie w stosunku do os. fizycznych, oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
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ZAŁĄCZNIK NR 3
DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
na podstawie art. 44 ustawy Pzp

Wykonawca/Wykonawcy
………………………………………..

Oświadczenie 3

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa boiska do piłki nożnej o
nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Kowale Pańskie” oświadczam/my, że
zgodnie z art.44 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z
2013r. poz. 907 ze zm.) spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu na co
przedkładam poniższe dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzamy własnoręcznym podpisem,
świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 i 297 Kodeksu Karnego.

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

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

3

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub Pełnomocnik w ich
imieniu.
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ZAŁĄCZNIK NR 4
DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Wykaz co najmniej trzech robót budowlanych (w tym jednej najważniejszej) wykonanych
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszej
roboty, określających, czy robota ta została wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona
Działając w imieniu …………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Wykonawcy)
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr FZP.ZP.271.1.2015 „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Kowale Pańskie” ogłoszonego przez Gminę Kawęczyn oświadczam, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała (zakończyła) w okresie ostatnich pięciu
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie) następujące roboty budowlane:
Nazwa zadania i
zakres wykonywanych
prac

Nazwa i adres
Zamawiającego

Wartość prac
wykonanych przez
Wykonawcę

Termin realizacji
zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzamy własnoręcznym podpisem, świadomi
odpowiedzialności karnej z art. 297 i 233 Kodeksu Karnego.
........................., dn. .........................

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

Załącznik: referencje
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ZAŁĄCZNIK NR 5
DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Wykaz osób dostępnych Wykonawcy , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami
Działając w imieniu …………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Wykonawcy)
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr FZP.ZP.271.1.2015 pn. „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z
trawy naturalnej w miejscowości Kowale Pańskie” ogłoszonego przez Gminę Kawęczyn
oświadczam, że do realizacji niniejszego zamówienia planujemy skierować następujące osoby:
L.p.

Imię i
nazwisko

Rola w realizacji
zamówienia

Wykształcenia
niezbędnych do
wykonania
zamówienia

Zakres
wykonywanych
czynności

Uprawnienia
zawodowe
[specjalność,
nr, data wydania, organ wydający uprawnienia]

Doświadczenie
zawodowe
[lata, branża]

Oświadczamy, że:
1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ________ wykazu,
2. nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ________ wykazu, lecz będziemy dysponować,
na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww.
osób;

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

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

---------------------------------------------------------------

* W przypadku posiadania przez jedną osobę uprawnienia w więcej niż jednej branży Wykonawca wypełnia wszystkie
pozycje w tabelce wpisując daną osobę w odpowiednie pozycje tabelki.
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ZAŁĄCZNIK NR 6
DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Działając w imieniu …………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Wykonawcy)
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr FZP.ZP.271.1.2015 pn. „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z
trawy naturalnej w miejscowości Kowale Pańskie” ogłoszonego przez Gminę Kawęczyn
oświadczam, że osoby, które zostały wymienione w wykazie stanowiącym załącznik formularza
ofertowego i będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia:
Pan/i ……………………………………………………………………….. pełniący/a funkcję kierownika budowy
w branży budowlanej posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub uprawnienia konstrukcyjno-projektowe bez ograniczeń o zakresie zgodnym z
przedmiotem zamówienia.

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

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki/
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ZAŁĄCZNIK NR 7
DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Informacja o Grupie Kapitałowej

INFORMACJA
Zgodne z art. 26 ust. 2d ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 907, z późn. zm.):
Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*
Informuję, że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), i w
załączeniu do niniejszej informacji przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej.*
* niepotrzebne skreślić

…………………….…………………………..
(miejscowość, data)

………………………………………………………...
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy*)
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ZAŁĄCZNIK NR 8
DO FORMULARZA OFERTOWEGO

WYKAZ
części zamówienia, którego wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcy

Działając w imieniu …………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Wykonawcy)
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego nr FZP.ZP.271.1.2015 pn. „Budowa boiska do piłki nożnej o
nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Kowale Pańskie” ogłoszonego przez Gminę
Kawęczyn oświadczam, że powyższe zadanie zobowiązuję się wykonać siłami własnymi / z
udziałem podwykonawców powierzając im następującą część zamówienia :

Zakres prac przewidzianych dla podwykonawcy

Wartość podwykonywanych prac [zł netto]

(UWAGA: gdy nie przewidujemy powierzyć zamówienia podwykonawcom wpisujemy
– „NIE DOTYCZY”)

…………………….…………………………..
(miejscowość, data)

………………………………………………………...
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy*)
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Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na zasadach
załączonego wzoru umowy

Działając w imieniu …………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Wykonawcy)
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr FZP.ZP.271.1.2015 pn. „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z
trawy naturalnej w miejscowości Kowale Pańskie” ogłoszonego przez Gminę Kawęczyn
oświadczam, że Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w przedmiotowej sprawie
na zasadach załączonego Wzoru Umowy, SIWZ oraz przedłożonej oferty.

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

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