ZAŁĄCZNIK Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
strona
z ogólnej liczby stron
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Przetarg nieograniczony na:
„Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych
na terenie Miasta Kowary wraz z zapewnieniem finansowania”
dla
Gminy Miejskiej Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
Wykonawca:
1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:
........................................................................................................................................
2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:
........................................................................................................................................
3. Numer telefonu: .............................................................
4. Numer faxu: ...................................................................
5. Numer REGON:.............................................................
6. Numer NIP: ...................................................................
7. e-mail …........................................................................
8. Numer
kontabankowego: .........................................................................................................................
9. Wymagane wadium w wysokości ….............. zł (słownie:…………………………………..
…………………………………... ….............................................…………….………...........)
zostało wniesione w formie: ….........................................................................
10. Termin wykonania zamówienia ...................................................................…………..........
11. Okres udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia .................………….......
Załączniki:

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
załącznik nr 3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy PZP,
załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy,
załącznik nr 5 - Wykaz osób,
załącznik nr 6 - Doświadczenie zawodowe,
załącznik nr 7 - Wzór umowy,
załącznik nr 8 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień,
załącznik nr 9- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
Data: ...........................

ZAŁĄCZNIK Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
(pieczęć Wykonawcy)

„CENA OFERTY”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn: „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa

nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z
zapewnieniem finansowania”
1. za cenę ryczałtową brutto: ............................................................... zł
(słownie:..................................................................................................................................)
w kwocie netto :.................................................................................. zł
(słownie:..................................................................................................................................)
podatek VAT .............. % w kwocie: .................................................zł
(słownie:..................................................................................................................................)
2. Okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia – ….......................... miesięcy
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60-miesięcznej gwarancji.
3. Redukcja zużycia energii elektrycznej …………………… %

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

Załącznik nr 2
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.
……………………………………………………………..,
prowadzonego
przez
……………………………………………………. , oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w pkt. V SIWZ ……………………………………………………………......................................
(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 nr 3

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. ………………………………………………………………….…………., prowadzonego przez
………………….………......................................, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

na

podstawie

…………….……. (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)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..…(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)

ZAŁĄCZNIK Nr 4

(pieczęć Wykonawcy)
„OŚWIADCZENIA WYKONAWCY”
1.Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, organizowane przez Zamawiającego na zadanie
„Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych
na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania” w terminach i
pod warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z
wymaganiami ustawowymi.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i że przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty, wskazanego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się do podpisania umowy w
przypadku wyboru naszej oferty.
5. Oświadczamy, że warunki wykonania przedmiotu umowy są nam znane.
6. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz
przygotowania i złożenia oferty.
7. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć do realizacji
podwykonawcom następującą część zamówienia: ………………………………........... (nie
wypełnienie niniejszego punktu oznacza, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć do realizacji
podwykonawcom żadnej części zamówienia).
8. Zgadzamy się na warunki zawarte we wzorze umowy.
9. Zobowiązujemy się do udzielenia ...................... gwarancji i rękojmi na wykonany
przedmiot zamówienia,
10. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym
„FORMULARZU OFERTOWYM” są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
11. Upoważniamy Zamawiającego do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu
sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia
finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia; dla tych celów upoważniamy każdą
osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w naszym „FORMULARZU
OFERTOWYM” do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za
konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia
oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie.
12. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych
informacji, jeżeli będą wymagane, podaję poniżej:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .................................

ZAŁĄCZNIK Nr 5

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA

Lp

Imię i Nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe/uprawnienia

Zakres wykonywanych
czynności

Dysponujemy/
Będziemy dysponowali

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą się dysponowaniem
osobą/mi zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności:
elektrycznej – minimum 1 osoba;
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
2. Do niniejszego załącznika należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do
wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w
sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

ZAŁĄCZNIK Nr 6
(pieczęć Wykonawcy)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Podmiot realizujący zadanie
Rodzaj i zakres
L.p.

(przedmiot i miejsce
wykonania)

Data

Odbiorca

(zadanie realizowane samodzielnie przez Wykonawcę/inny podwykonania
miot na którego wiedzy i doświadczeniu polega Wykonawca)

Uwaga:
1Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą należyte wykonanie w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych
polegających na budowie lub przebudowie oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 1
000.000,00 zł każda, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Do niniejszego załącznika należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji określonej w art. 26
ust. 2b ustawy.
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data : .........................................

ZAŁĄCZNIK Nr 8

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o posiadaniu przez uczestników postępowania wykonujących zamówienie wymaganych
uprawnień
Oświadczam, iż wymienione w załączniku nr 5 osoby uczestniczące w wykonywaniu
zamówienia pn: „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów
oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem
finansowania” spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................

ZAŁĄCZNIK Nr 9

(pieczęć Wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
„Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych
na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania” zgodnie z art.
26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164)
1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr
50 poz. 331 z późn. zm.).
Lp. Nazwa podmiotu
1.
2.
3.
….

Adres podmiotu

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................
___________________________________________________________________
2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.
5ustawy Prawo zamówień publicznych.
Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
.......................................
(podpis, pieczęć)

Data: .....................................
*

należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2.

