Załącznik nr 1
do oferty ZSP-B.271.2.2018 BK.

OFERTA
Dane dotyczące oferenta
Nazwa ……………………………………………………………………………………….
Siedziba ……………………………………………………………………………………..
Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………….
Nr NIP ……………………………………………………………………………………..
Nr REGON ………………………………………………………………………………..
e-mail ………………………………………………………………………………………
nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą:
Budowę budynku garażowego- II etap
cena netto …………………………………………………………… zł
słownie: ………………………………………………………………zł
podatek VAT ……………………………………………………… zł
cena brutto ………………………………………………………… zł
słownie: …………………………………………………………… zł
Warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.
Oświadczamy, że wymieniona powyżej kwota zawiera wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z otrzymaną i sprawdzoną przez nas
dokumentacją.
Oświadczamy, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia;

3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Zobowiązujemy się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 15 listopada
2018 roku.
Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
2) wskazujemy części zamówienia, które powierzymy podwykonawcom:
a/ ………………………. podwykonawca ……………………………
b/ ………………………. podwykonawca ……………………………
3) otrzymaliśmy niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty ,
4) akceptujemy wskazany w zapytaniu ofertowy czas związania ofertą.
Akceptujemy zaproponowany przez Zamawiającego wzór umowy i w przypadku wybrania
naszej oferty zobowiązujemy się do:
 podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego,
 wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%
ceny ofertowej brutto tj. …………………………………..….. zł. słownie
…………………………………………………………. złotych w terminie
zawarcia umowy w formie……………………………………………………
Na …………. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach składamy całość oferty.

Oferujemy terminy gwarancji jakości w rozumieniu art. 577 k.c. oraz rękojmi za przedmiot
niniejszego zamówienia na okresy wskazane w wzorze umowy.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy następujące dokumenty:
1. ……………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………..
3. …………………………………………………….……….
4. ………………………………………………………..……
………………………………….……podpi
sy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

załącznik nr 3
do oferty ZSP-B.271.2.2018 BK.

Nazwa oferenta
…………………………
…………………………
Adres ………………….
………………………..
Data……………………….
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia
obejmujące roboty budowlane polegające na kompleksowej budowie, remoncie lub
przebudowie obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 250 m²;
obejmującej roboty budowlane i elektryczne o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł brutto
każda.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie w/w warunek
zamawiający uzna za spełniony, gdy wykonawcy występujący wspólnie przedłożą wykaz
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej
dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto
łącznie obejmujących co najmniej prace o podobnym zakresie z podaniem ich wartości oraz
daty i miejsca.
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające termin, miejsce, wartość i
zakres wykonanych robót oraz, że wszystkie roboty zostały zakończone i wykonane
należycie.

Lp.

Opis wykonanych
robót

Wartość
wykonanych
robót

Data wykonania
zamówienia
(zgodnie z
zawartą
umową)

Miejsce
wykonania

Nazwy i adresy
wykonawców
wchodzących w
skład
wykonawcy
występującego
wspólnie*

* jeżeli dotyczy

………………………………….
podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo

załącznik nr 2
do oferty ZSP-B.271.2.2018 BK.

pieczęć adresowa oferenta
data ………………………..
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
ja /imię i nazwisko/ ………………………………………………………………………...
zamieszkały ………………………………………………………………………………..
reprezentując firmę /nazwa firmy/ ………………………………………………………..
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy
– Prawo zamówień publicznych, że:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności lub
czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, który mówi, że:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu
wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono;
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
10. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania,
nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków,
3. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania oferta, lub nie
zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

…………………………………….
Podpisy osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwa

załącznik nr 4
do oferty ZSP-B.271.2.2018 BK.

Nazwa oferenta
……………………………
……………………………
Adres …………………….
…………………………....
Data……………………….
WYKAZ OSÓB PRZY POMOCY KTÓRYCH WYKONYWANE BĘDĄ PRACE
WCHODZĄCE W ZAKRES ZAMÓWIENIA

Lp.

Imię i nazwisko

Posiadane kwalifikacje
(uprawnienia)

Zakres powierzonych
czynności

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym oświadczam, że ……………....…………….
………………………………………, który(a) pełnić będzie funkcję kierownika budowy,
posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowanej bez ograniczeń nr ……………..…………. wydane przez
…………………………………………….. oraz jest wpisany(a) do właściwej izby
samorządu zawodowego.

………………………………….
podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo

