Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Na: „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad przebudową i rozbudową
oczyszczalni ścieków w Kiełczewie”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

4/ZP/JRP/2016

1. ZAMAWIAJĄCY:
„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o.
ul. Czempińska 2
64 – 000 Kościan
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
L.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,
3) Cena całkowita mojej (naszej) oferty za wykonanie całości Przedmiotu Umowy
wynosi:
netto ..........................................PLN; słownie …………………………………..,
należny podatek VAT …………… % - …………………..……. PLN
co daje kwotę brutto .................................. PLN; słownie …………………………,

1Wykonawca

sam ustanawia układ tabeli ( w tym m.in. kolejność obiektów), jednakże z zachowaniem podziału zakresu rzeczowego

4)

Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania
niniejszego zamówienia,

5)

Zobowiązujemy się do ………… pobytów w tygodniu Kierownika zespołu oraz
poszczególnych inspektorów branż, których zakres robót wykonywany będzie w
danym czasie.

6)

Termin płatności wystawionych za usługę faktur wynosi …………..., licząc od dnia
otrzymania przez Zamawiającego faktury,

7) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert,
8) Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń warunki umowy przedstawione w Tomie II SIWZ [wzór
umowy w sprawie zamówienia publicznego],
9) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowy
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego,
10) Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,
11) Nie uczestniczę (my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia;
12) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp żadne z informacji zawartych w ofercie nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w
związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym
uczestnikom postępowania3:
L.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie i pozostałych
dokumentach (wyrażone cyfrą)
od

do

a)
b)

UWAGA
W przypadku zastrzeżenia informacji, Wykonawca musi wykazać, iż stanowią one
tajemnicę przedsiębiorstwa.
13) Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom4.
L.p.

Oznaczenie części zamówienia

Nazwa Podwykonawcy

2

Wykonawca usuwa niepotrzebne
Wykonawca wypełnia w przypadku zastrzeżenia informacji
4
Wykonawca wypełnia w przypadku powierzenia części zamówienia do podwykonania, a nazwę Podwykonawcy wypełnia o ile jest
ona już znana.
3
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a)
b)

14) Wadium wniesione zostało w formie ………………………………………………
15) Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek5:
………………………………………………………………………………………..
Podpis(y):
Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

L.p.

5

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który złożył wadium w pieniądzu
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Miejscowość
i data

Załącznik nr 2A – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
Na: „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad przebudową i rozbudową
oczyszczalni ścieków w Kiełczewie”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

4/ZP/JRP/2016

1. ZAMAWIAJĄCY:
„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o.
ul. Czempińska 2
64 – 000 Kościan
2. WYKONAWCA:
L.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

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. „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad przebudową i rozbudową
oczyszczalni ścieków w Kiełczewie” prowadzonego przez Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.
z siedzibą w Kościanie, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; IDW – TOM I; pkt. 9.3.

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

…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; IDW – TOM I; pkt. 9.3.,
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)

PODPIS(Y):
L.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)
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Miejscowość
i data

Załącznik nr 2B – Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania
Na: „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad przebudową i rozbudową
oczyszczalni ścieków w Kiełczewie”

4/ZP/JRP/2016

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
1. ZAMAWIAJĄCY:
„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o.
ul. Czempińska 2
64 – 000 Kościan
2. WYKONAWCA:
L.p.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

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

pn. „Pełnienie

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

obowiązków Inspektora Nadzoru nad przebudową i rozbudową

oczyszczalni ścieków w Kiełczewie” prowadzonego przez Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. z
siedzibą w Kościanie, 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, 2, 4 i 8 Pzp

.

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

…………………………………………
(podpis)
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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).

podstawie

art.

24

ust.

8

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
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)
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OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

(podać pełną

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)

PODPIS(Y):
L.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)
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Miejscow
ość
i data

Załącznik nr 3 – Wzór wykazu wykonanych usług
Na: „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad przebudową i rozbudową
oczyszczalni ścieków w Kiełczewie”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

4/ZP/JRP/2016

1. ZAMAWIAJĄCY:
„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o.
ul. Czempińska 2
64 – 000 Kościan
2. WYKONAWCA:
L.p.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi:
L.
p.

Przedmiot usługi:
Krótka charakterystyka w
tym informacja o
przepustowości, rozruchu,
wykonania komór
fermentacyjnych,
pojemności komór i
instalacji biogazu

Data wykonania

Odbiorca – podmiot na rzecz którego dok.
Została wykonana
(nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)

Nazwa Wykonawcy6

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług.

PODPIS(Y):
L.p.

6

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.
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Miejscow
ość
i data

Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć
w wykonaniu niniejszego zamówienia wraz z oświadczeniem, że
wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia
Na: „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad przebudową i rozbudową
oczyszczalni ścieków w Kiełczewie”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

4/ZP/JRP/2016

1. ZAMAWIAJĄCY:
„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o.
ul. Czempińska 2
64 – 000 Kościan
2. WYKONAWCA:
L.p

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby posiadające wymagane kwalifikacje
zawodowe oraz posiadające wymagane uprawnienia:

L.p.

1

2

3

Imię i
nazwisko

Podstawa
Wykonawcy do
dysponowania
daną osobą
Funkcja

Doświadczenie
zawodowe (opis
potwierdzający
spełnienia
wymagań – m.in.
zamawiający,
rodzaj usług,
funkcja, czas
trwania budowy)

Kwalifikacje zawodowe

Kierownik
zespołu /
inspektor
koordynator
nadzoru branż /
Technolog
Inspektor
nadzoru branży
konstrukcyjnobudowlanej
Inspektor
nadzoru branży
elektrycznej i
AKPiA
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L.p.

Imię i
nazwisko

4

Podstawa
Wykonawcy do
dysponowania
daną osobą
Funkcja

Doświadczenie
zawodowe (opis
potwierdzający
spełnienia
wymagań – m.in.
zamawiający,
rodzaj usług,
funkcja, czas
trwania budowy)

Kwalifikacje zawodowe

Inspektor
nadzoru branży
drogowej

Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 Pzp oraz zapisami IDW (pkt 9.3):
„Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawny.
Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia”

PODPIS(Y):
L.p

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy (ów)
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Miejscowość
i data

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
Na: „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad przebudową i rozbudową
oczyszczalni ścieków w Kiełczewie”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

4/ZP/JRP/2016

1. ZAMAWIAJĄCY:
„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o.
ul. Czempińska 2
64 – 000 Kościan
2. WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.):
1. należę(my)do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1364), w skład
której wchodzą poniższe podmioty:
a. …………………………………………………….,
b. …………………………………………………….,
c. …………………………………………………….,
d. ……………………………………………………..;
2. nie należę(my) do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1364).7
PODPIS(Y):
Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

L.p.

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty,
jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww.
oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
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Wykonawca usuwa niepotrzebne
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