Załącznik nr 1
(Uwaga :Załącznik należy umieścić jako pierwszą stronę oferty)

FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
…………………………………………………………...………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Adres*: ………………………………………………………………………….………………
Tel*: ………………………………………………………………………………..…………
REGON*:…………………………………………………………………………..……………
NIP*: …………………………………………………………………………………………...
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Klubu Kultury „Chełm”
Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
netto: ………………………………..PLN
słownie:
………………………………………………………………………………………………….
VAT: ………………………………..PLN
słownie:………………………………………………………………………………………….
brutto: ………………………………..PLN
słownie:…………………………………………………………………………………………
Gwarancja: ………………………………m-cy
Czas realizacji:…………………………….dni
2. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
otrzymaną od Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia
w następującym zakresie*:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
*jeżeli wykonawca nie poda żadnych informacji w punkcie 6, zamawiający potraktuje to
jak informację, że wykonawca nie zamierza powierzać wykonania żadnej części
zamówienia podwykonawcom.
7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od _____ do _____ informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
8. Oświadczamy że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
9. Ofertę niniejszą składamy na _______ kolejno ponumerowanych stronach.

……………………..,dnia ………………..

………………………………………
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Zał. nr 2a
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. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Klubu Kultury „Chełm”, prowadzonego przez
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

…………..…………………………………………………..……………………………

…………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której
określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (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………………………………………………...………..
(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)

Załącznik 2b
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. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Klubu Kultury „Chełm”, prowadzonego przez
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

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

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 ustawy pkt 1 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)

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)

[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, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

podwykonawcą/ami:

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

……………………………………………………………………..….……

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

(podać

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)

Załącznik nr 3
Wykaz wykonanych robót budowlanych.
Rodzaj

Wartość

Miejsce wykonania

Data wykonania

W załączeniu dowody potwierdzające, że wymienione roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
...................................................................................................
Pieczęć i podpis osoby (osób)
upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Lp. Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe
/ Doświadczenie / Wykształcenie

Zakres wykonywanych
czynności

Podstawa do
dysponowania
osobą*

*wskazane jest podanie, czy na dzień złożenia oferty umowa z daną osobą została już zawarta czy też zostanie dopiero zawarta
...................................................................................................
Pieczęć i podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania
wykonawcy

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Nazwa (firma) i adres wykonawcy:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają
poniższe wymagania:
kierownik budowy – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności wymaganej dla zakresu prac.

……………………, dn6ia……………………2016 r.

....................................................................
podpis i pieczęć osoby (osób)
upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa (firma) i adres wykonawcy:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
........................................................................................................

Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję należy/nie należy* do grupy kapitałowej.
* - niewłaściwe skreślić
W przypadku należenia do grupy kapitałowej należy załączyć listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej.

……………………, dnia……………………2016 r.

....................................................................
podpis i pieczęć osoby (osób)
upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

