Załącznik nr 1 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy:

OFERTA
Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................
..............................................................................................................
Adres Wykonawcy: ..............................................................................................................
Telefon/Fax/e-mail: .............................................................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn.:
wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn:
Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz wymiana orynnowania w Liceum Ogólnokształcącym im.
B.Prusa w Skierniewicach

Niniejszym oferuję wykonanie zadania:
za cenę netto w wysokości:...........................................................…………........................... zł.
słownie złotych: …...........….......................................................................................
Do ceny dolicza się podatek VAT …………………………………………....………….......
co daje cenę brutto w wysokości: ..................................................................…………........... zł
(słownie złotych: …………...............................................…................................…)
Udzielam/y …....... miesięcy gwarancji na roboty określone w umowie.
Uznaję się za związanego ofertą przez okres 30 dni od jej złożenia.
UWAGA: Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Przy okresie gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy, dla celów punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie
przyjęta wartość 60 miesięcy

Oświadczam(y), że:
1. Zapoznałem/liśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń.
2. W cenie ofertowej uwzględniłem/liśmy wszelkie koszty związane z dostosowaniem
się do wymogów zamówienia mające wpływ na kompletność wykonania zamówienia.
3. Oświadczam/y, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z
Zamawiającym na warunkach określonych w załączniku nr 10 do SIWZ.
4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią SIWZ (w tym z istotnymi
postanowieniami umowy) i nie wnoszę/nie wznosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmuje/my warunki w niej zawarte.
5. Oświadczam/y, że wykonam/y przedmiot umowy do dnia 23.08.2019 r.
6. Oświadczam/y, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
7. Oświadczam/y, 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.
8. Oświadczam/y **, że:

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego;
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to
.................... zł netto**
UWAGA!
Nie wypełnienie oferty w zakresie pkt 8 załącznika nr 1 do siwz będzie oznaczać, że jej
złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie
Zamawiającego.**
9. oświadczam(y), że: jestem(-śmy) (zaznaczyć właściwy kwadrat)
- mikro przedsiębiorcą***
- małym przedsiębiorcą***
- średnim przedsiębiorcą***.
10. Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*

..............................
Miejscowość data:

..................................................................................
podpisy Wykonawcy

* 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).
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości
netto oferty, tj. w przypadku:
- wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i
usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy
porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
*** Kryteria definiowania statusu przedsiębiorstwa:
a) do kategorii średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i
których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów
EUR,
b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,
c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

Załącznik nr 2 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy:

Dotyczy realizacji zamówienia pn:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Odnowienie elewacji
zewnętrznej oraz wymiana orynnowania w Liceum Ogólnokształcącym im. B.Prusa w
Skierniewicach

Kosztorys ofertowy
WYKONANIE

1
L.p.

2
3
Podstawa Opis pozycji
wyceny
kosztorysowych

4
Ilość.

5
J.m.

6
Cena
jedn.

7
Wartość

Razem wartość netto (zł)
Podatek VAT (zł)
Razem wartość brutto (zł)

........................................................
miejscowość , data

………………..……....................................................................
podpis/y Wykona wcy

Załącznik nr 3 do SIWZ.
Pieczęć Wykonawcy:

OŚWIADCZENIE
Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Adres Wykonawcy: ..............................................................................................................
..............................................................................................................
Telefon/Fax/e-mail: ..............................................................................................................
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:
wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:
Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz wymiana orynnowania w Liceum Ogólnokształcącym im.
B.Prusa w Skierniewicach

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, a w tym:
Oświadczam, że:
 spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
rozdziale III pkt. 1.2c Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

........................................................
miejscowość , data

..................................................................
podpisy Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ.
Pieczęć Wykonawcy:

Dotyczy realizacji zamówienia pn:
wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn:
Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz wymiana orynnowania w Liceum Ogólnokształcącym im.
B.Prusa w Skierniewicach

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Adres Wykonawcy: ..............................................................................................................
..............................................................................................................
Telefon/Fax/e-mail: .............................................................................................................
Ubiegając się o zamówienie publiczne jako wykonawca robót objętych niniejszym zamówieniem,
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 pkt 1ustawy 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 pkt 1 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 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)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT
Dotyczy realizacji zamówienia: wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego
pn: Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz wymiana orynnowania w Liceum
Ogólnokształcącym im. B.Prusa w Skierniewicach.
Wykaz robót z podobnych do
przedmiotu zamówienia
(wymienić
zleceniodawcę, nazwę
zadania, zakres robót)

Wartość brutto
robót

1

2

.............................................
miejscowość , data

Czas realizacji
Wpisać podmiot realizujący roboty
początek/ zakończenie (kolumna dotyczy ofert wspólnych)
dd/mm/rr

3

4

..................................................................
podpisy Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy:

Dotyczy realizacji zamówienia pn:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.Odnowienie elewacji
zewnętrznej oraz wymiana orynnowania w Liceum Ogólnokształcącym im. B.Prusa w
Skierniewicach

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Adres Wykonawcy: ..............................................................................................................
..............................................................................................................
Telefon/Fax/e-mail: .............................................................................................................
Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
Ja niżej podpisany oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Odnowienie elewacji
zewnętrznej oraz wymiana orynnowania w Liceum Ogólnokształcącym im. B.Prusa w
Skierniewicach
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
w przypadku gdy jest to wymagane są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz
posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, do których może dojść w związku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

........................................................
miejscowość , data

……....................................................................
podpis/y Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy:

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn:
wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn:
Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz wymiana orynnowania w Liceum
Ogólnokształcącym im. B.Prusa w Skierniewicach
oświadczamy, że:
•

nie należę/-my do żadnej grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 poz. 128),
•

należę/-my do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 poz. 128), W związku z powyższym zamieszczam listę
przedsiębiorców należących do tej samej grupie kapitałowej:
1

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

2

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

3

………………………………………………………………………………………………..……
(wymienić nazwy Wykonawców w przypadku zaistnienia ww. okoliczności)

........................................................
miejscowość , data

……....................................................................
podpis/y Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców
składa odrębne oświadczenie.

Załącznik nr 8 do SIWZ

Pieczęć wykonawcy:

….............................

OŚWIADCZENIE
Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Adres Wykonawcy: ..............................................................................................................
..............................................................................................................
Telefon/Fax/e-mail: ..............................................................................................................
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn:
Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz wymiana orynnowania w Liceum
Ogólnokształcącym im. B.Prusa w Skierniewicach
oświadczam że*:
1. Całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi wykonawcy;
2. Podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie następujących prac:

-………………………………………………………………………………………..
-………………………………………………………………………………………..
-………………………………………………………………………………………..
3. Wykaz firm podwykonawców, którym zostanie powierzone wykonanie powyższych
części zamówienia o ile podwykonawcy Ci są znani wykonawcy na etapie składania
ofert
-………………………………………………………………………………………..
-………………………………………………………………………………………..
-………………………………………………………………………………………..
* niepotrzebne skreślić

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

.....................................................................................
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 9 do SIWZ

Pieczęć wykonawcy:

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Pełna nazwa podmiotu oddającego
do dyspozycji niezbędne zasoby

Lp.

Adres/siedziba
podmiotu

Nr telefonu/faksu

Działając jako przedstawiciel/e upoważniony/ieni do reprezentacji (podać nazwę podmiotu
udostępniającego

zasób,

adres,

NIP/PESEL,

KRS/CEiDG)…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
zobowiązuję/emy się do oddania do dyspozycji na rzecz Wykonawcy (podać nazwę podmiotu
składającego ofertę) ………………………………………..………………………………………….…
z siedzibą w …………………………………………………………..…………………..…….. przy ul.
………………………………………………………………………………………………………….
niezbędnych zasobów w zakresie*:
3. ……………………………………………………………………………………..…………
4. ……………………………………………….………………………………………………
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Odnowienie elewacji
zewnętrznej oraz wymiana orynnowania w Liceum Ogólnokształcącym im. B.Prusa w
Skierniewicach
Zasób opisany powyżej będzie wykorzystany w następujący sposób**: …………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Zasób

opisany

powyżej

zostanie

udostępniony

na

podstawie***:

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

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Zakres i okres udziału podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, przy wykonywaniu
zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………..….…

........................................................
miejscowość , data

……....................................................................
podpis/y Wykonawcy

*) należy zaznaczyć właściwe i opisać udostępniany zasób lub podać dane, np.: imię i nazwisko udostępnianej osoby, dokładna nazwę
roboty budowlanej, która jest udostępniania
**) należy dokładnie opisać sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę
konsultacje, doradztwo, know-how, podwykonawstwo, nadzorowanie, itp.

przy realizacji zamówienia, np.

***) należy opisać charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, np.: umowa o udostępnienie zasobu, umowa
o współpracy, porozumienie itp.

