SP.041.6.3.2019

Załącznik Nr 1 do SIWZ
/WZÓR

OFERTY /

.......................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
Oferta w postępowaniu pn.

“Budowa placu zabaw Gminnego Publicznego Żłobka w Wierzbicy”.

Niniejszym w imieniu wykonawcy:
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

składam ofertę w postępowaniu prowadzonego przez Gminę Wierzbica na następujących
warunkach:
Proponowana cena:
Wartość netto
Kwota (cyfrowo):…………………………………..
Kwota (słownie):……………………………………..
Podatek VAT:
Stawka: …………..
Kwota (cyfrowo): ………………….
Kwota (słownie): ………………………
Cena brutto zł:
Kwota (cyfrowo): ………………………
Kwota (słownie): ………………………
Proponowane warunki gwarancji:
Okres Gwarancji ………………… miesięcy, (słownie ………………………………….).
Wyrażam zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi na okres odpowiadający
okresowi gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego do dnia odbioru pogwarancyjnego.
W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym od dnia protokolarnego usunięcia
wad.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
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2. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych
w projekcie umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
3. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia do dnia: 31.08.2020 r.
4. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi zamawiającego
określone w SIWZ.
5. Oświadczamy, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie
niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć
wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie
przedmiotu umowy.
6. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń treść oświadczenia gwarancyjnego stanowiącego
załącznik do umowy i zobowiązujemy podpisać oświadczenie gwarancyjne w momencie
odbioru prac pod rygorem odmowy wypłaty wynagrodzenia.
7. Wyszczególniony w przedmiocie zmówienia asortyment jest fabrycznie nowy i wolny od
obciążeń prawami osób trzecich.
8. Oferowane przedmioty są odpowiednie do żłobka, posiadają znak bezpieczeństwa CE,
spełniają polskie normy oraz inne i są akceptowane przez służby, które dopuszczają żłobek do
użytku publicznego, Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następującemu
podwykonawcy/-om:
………………………………………………………….………..
(wskazać firmę podwykonawcy/–ów lub wpisać nie dotyczy)
następujące części robót:
……………………………………….
(należy wskazać zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców oraz podać
procentową wartość robót jaką wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wpisać
nie dotyczy)
Uwaga! W przypadku, gdy wykonawca nie wypełni punktu 7 zamawiający przyjmie, że
wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa.
Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe):
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 lub usług:
...................................................................................................................
których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług
powodująca
obowiązek
podatkowy
u
zamawiającego
to:
..................................................................zł netto
Uwaga! W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający
przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po
stronie zamawiającego.
8.
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9. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem *
………………………………………………………………………………
* Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
* Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

10. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …… do nr
……………..stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
11. Korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:
……………………………………………………………
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………
tel. ………………………………. fax …………………., e-mail; ………..………….………
12. Ofertę składamy na ………………. stronach.
13. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………

.................................................................................................
(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy)
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Załącznik Nr 2A do SIWZ
/wzór oświadczenia wstępnego – warunki udziału/
Zamawiający:
Gmina Wierzbica
Kościuszki
26-680 Wierzbica
(pełna nazwa/firma, adres)
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.
“Budowa placu zabaw Gminnego Publicznego Żłobka w Wierzbicy”.
w Wierzbicy”.
Nr SP.041.6.2.2019, prowadzonego przez Gminę Wierzbica, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w SIWZ.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA
PODMIOTÓW:

W

ZWIĄZKU

Z

POLEGANIEM

NA

ZASOBACH

INNYCH

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)
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Załącznik Nr 2B do SIWZ
/wzór oświadczenia wstępnego – przesłanki wykluczenia/
Zamawiający:
Gmina Wierzbica
Ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
(pełna nazwa/firma, adres)
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.
“Budowa placu zabaw Gminnego Publicznego Żłobka w Wierzbicy”.
Nr SP.041.6.3.2019, prowadzonego przez Gminę Wierzbica, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu
art. 24 ust. 5 pkt 1,2,3,4,8 ustawy Pzp .

z

postępowania

na

podstawie

z

postępowania

na

podstawie

…………….……. (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). 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 następujący/e podmiot/y, 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
podlega/ją wykluczeniu 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 6 do SIWZ
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Wzór oświadczenia wymaganego 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
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.............................................................................
(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy)

_______________________________________________________________________________
1)
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).
* 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).

Załącznik Nr 7 do SIWZ

/wzór oświadczenia o grupie kapitałowej/
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...........................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ1
Informuję, że*:
nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z wykonawcami, którzy złożyli oferty
w postępowaniu:
“Budowa placu zabaw Gminnego Publicznego Żłobka w Wierzbicy”.
prowadzonym przez Gminę Wierzbica ul Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica
należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z następującymi wykonawcami, którzy
złożyli oferty w postępowaniu: “ Dostawa i montaż wyposażenia, pomocy dydaktycznych, urządzeń
biurowych Gminnego Publicznego Żłobka w Wierzbicy”.

prowadzonym przez Gminę Wierzbica ul Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.
1. nazwa podmiotu……………………………………………..……………………
2. nazwa podmiotu……………………………………………..……………………
Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
……………………………………………………………………………………………

.................................................................................................
(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy

1

Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego).
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