Załącznik nr 2
.........................................
(pieczęć Wykonawcy )

OFERTA
Ja (my), niżej podpisany(ni) ……............................................................................
działając w imieniu i na rzecz ……..................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonaniu robót
budowlanych na zadaniu pn. Budowa ul. Jesionowej w Wasilkowie znak:
BGGN.271.6.2019.PN oświadczam, że w pełni zapoznałem się z opisem przedmiotu
zamówienia (zakresem), uwzględniłem w cenie ofertowej wszystkie uwarunkowania,
mogące mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia:
1. Zobowiązuję się zrealizować zamówienie za cenę oferty:
………………. zł brutto, stawka podatku VAT …%.
2. Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie: do 2
miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielam:
Pole
wyboru *

Okres gwarancji i rękojmi za wady

gwarancji i rękojmi za wady na okres 3 lat licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia
gwarancji i rękojmi za wady na okres 4 lat licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia
gwarancji i rękojmi za wady na okres 5 lat licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia
* - zamawiający wymaga trwałego i wyraźnego zaznaczenia jednego pola wyboru. W przypadku
nie zaznaczenia żadnego pola wyboru zamawiający uzna, iż wykonawca zaoferował minimalną
gwarancję i rękojmię za wady na okres 3 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy. W przypadku zaznaczenia dwóch lub trzech pól wyboru
zamawiający uzna, iż wykonawca zaoferował gwarancję i rękojmię za wady na najdłuższy
zaznaczony okres, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Zgadzam się na 30 dniowy termin płatności liczony od dnia dostarczenia
Zamawiającemu faktury (zgodnie z § 6 istotnych postanowień umowy).
Za dzień zapłaty określa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Oświadczam, że p.
……………………………..............................................................
(imię i nazwisko kierownika budowy / kierownika robót / inspektora nadzoru)

a) spełnia warunek, o którym mowa w rozdz. III, pkt 2 ppkt 2.2 SIWZ,
b) będzie realizować przedmiot zamówienia w zakresie specjalności, o której
mowa w rozdz. III, pkt 2 ppkt 2.2 SIWZ,
c) pełnił/a funkcję kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora
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nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń na następujących robotach budowlanych polegających
na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi lub ulicy (z wyłączeniem
remontów cząstkowych) o wartości robót nie mniejszej niż 60 000,00 zł
brutto każda:
Lokalizacja drogi lub ulicy

Podmiot, na rzecz którego ww. osoba, pełniła
funkcję kierownika budowy lub kierownika robót
lub inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
Oświadczam, że zapoznałem się z SIWZ, w tym opisem przedmiotu zamówienia
i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyłem konieczne informacje
potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
9. Oświadczam, że wykonamy roboty budowlane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego.
10. Oświadczam, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowne zostały przez
nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty,
do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie
określonym przez zamawiającego.
11. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy(om) do realizacji
następujące części zamówienia:
7.
8.

Lp
.

Firma (nazwa) podwykonawcy

Zakres czynności/prac powierzonych
podwykonawcy/om

1.
2.
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

12. Oświadczam, że oferta

nie zawiera / zawiera* informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................................................................................

*- zaznaczyć właściwe pole

W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
wykonawca nie później niż w terminie składania ofert ma obowiązek wykazać,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
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..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................................................................................
13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy lub innego podmiotu
na, którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega można pobrać w formie
elektronicznej pod adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych:
ekrs.ms.gov.pl
prod.ceidg.gov.pl
………………….
Numer rachunku bankowego do zwrotu wadium złożonego w formie pieniężnej
oraz rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia:
……………………………………………….…………………………………..
Dane kontaktowe:
adres poczty elektronicznej (e-mail) ......................................................
Informacje do celów statystycznych:
Informuję, iż zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczącym definicji
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124
z 20.5.2003, str. 36) jestem:
mikroprzedsiębiorstwem

przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowania nie
przekracza 2 milionów EUR

małym przedsiębiorstwem

przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowania nie
przekracza 10 milionów EUR

średnim przedsiębiorstwem
1)

przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem
ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż
250 osób i których obrót roczny nie przekracza 50
milionów EUR lub roczna suma bilansowania nie
przekracza 43 milionów EUR

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych
w związku 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 119 z
04.05.2016, str. 1).

…………….……. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

………………………………………………………………….
(Wykonawca lub osoba upełnomocniona)
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Załącznik nr 3
……………………….
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ja (my), niżej
podpisany(ni) ..................................................................................
działając w imieniu i na rzecz: ...........................................................................................
...........................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

...........................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonaniu robót
budowlanych na zadaniu pn. Budowa ul. Jesionowej w Wasilkowie znak:
BGGN.271.6.2019.PN świadom/a konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu nieaktualnych lub niezgodnych z prawdą informacji oświadczam,
co następuje:


Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania w sytuacjach
określonych w rozdz. III pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ.

…………….……. dnia ………….……. r.
………………………………………………………………….
(miejscowość)
(Wykonawca lub osoba upełnomocniona)



Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień
publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………..
…………….……. dnia ………….……. r.
………………………………………………………………….
(miejscowość)
(Wykonawca lub osoba upełnomocniona)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie podpisuje/składa
oddzielnie każdy
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Załącznik nr 4
……………………….
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenia wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych,
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ja (my), niżej podpisany(ni) ..................................................................................
działając w imieniu i na rzecz: ...........................................................................................
...........................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

...........................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonaniu robót
budowlanych na zadaniu pn. Budowa ul. Jesionowej w Wasilkowie znak:
BGGN.271.6.2019.PN, świadom/a konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu nieaktualnych lub niezgodnych z prawdą informacji oświadczam,
co następuje:
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdz. III pkt 2 SIWZ.
…………….……. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

………………………………………………………………….
(Wykonawca lub osoba upełnomocniona)

II.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJESIĘ WYKONAWCA (należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje
udział podmiotów trzecich):
1. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych w rozdz. III pkt 2 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów (podmiot/ty trzeci/cie):
Lp.

Pełna nazwa/firma i adres oraz
KRS/CEiDG podmiotu trzeciego

Wskazanie warunku, którego dotyczy wsparcie
podmiotu trzeciego

1

warunek z rozdz. III pkt 2 ppkt 2.1 SIWZ

2

warunek z rozdz. III pkt 2 ppkt 2.2 SIWZ

2. Oświadczam, że w stosunku do podmiotu/ów wymienionych w pkt II ppkt 1 nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych
w rozdziale III pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ.
…………….……. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

………………………………………………………………….
(Wykonawca lub osoba upełnomocniona)

Załącznik nr 5
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.............................................................................
(nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasoby)

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia
Ja (my), niżej podpisany(ni) ...................................................................................
działając w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………………
.........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasoby)

zobowiązuję się do oddania na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm) nw. Zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia :
……………………………………………………………………………………………………..
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia)

do dyspozycji Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)

przy wykonaniu zamówienia na wykonaniu robót budowlanych na zadaniu pn. Budowa
ul. Jesionowej w Wasilkowie znak: BGGN.271.6.2019.PN.
Ponadto oświadczam, że :
1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie :
……………………………………………………………………………………………………..
2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący :
……………………………………………………………………………………………………..
3) okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił :
……………………………………………………………………………………………………..
4) zrealizuję następujący zakres robót budowlanych, (w odniesieniu do warunków
dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane).
……………………………………………………………………………………………………..
…………….……. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

………………………………………………………………….
(podpisy i pieczęci upoważnionych przedstawicieli
podmiotu udostępniającego zasoby)
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