Załącznik nr 1

O F E RTA
(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców)

Do
Zarządu Dróg Powiatowych
19-203 Grajewo
ul. Fabryczna 4
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr
102886B w m. Kosiły”
MY NIŻEJ PODPISANI
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz WYKONAWCY
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
UWAGA:
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

nazwa (firma): _______________________________________________________
adres siedziby: _______________________________________________________
numer KRS:
_____________________________________
REGON:
_____________________________________
NIP:
_____________________________________
będącego mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem  TAK  NIE /zaznaczyć właściwe/
Uwaga:
Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 104 – 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zmianami).

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi
przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich
postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto
(słownie złotych:___________________)zgodnie z załączonym do oferty
ofertowym.

__________zł;
Kosztorysem

4. OFERUJEMY udzielenie gwarancji i rękojmi na okres ________ licząc od dnia dokonania
odbioru robót przez Zamawiającego.

5 ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
7. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY* (niepotrzebne skreślić)
 sami
 przy udziale podwykonawców
9.OŚWIADCZAMY, że niżej wskazujemy części, które zostaną powierzone do wykonania
podwykonawcom:
Zgodnie z Kosztorysem ofertowym

Pozycja kosztorysu ofertowego

poz. 1

Roboty przygotowawcze

wskazać, czy prace
będą wykonane przez
wykonawcę czy przez
podwykonawcę

Wskazać
firmę podwykonawcy
(jeśli dotyczy)

wykonawca /
podwykonawca
(zaznaczyć właściwe)

poz. 2

Roboty ziemne

wykonawca /
podwykonawca
(zaznaczyć właściwe)

poz. 3

Odwodnienie korpusu drogowego

wykonawca /
podwykonawca
(zaznaczyć właściwe)

poz. 4

Podbudowa

wykonawca /
podwykonawca
(zaznaczyć właściwe)

poz. 5

Nawierzchnia

wykonawca /
podwykonawca
(zaznaczyć właściwe)

poz. 6

Roboty wykończeniowe

wykonawca /
podwykonawca
(zaznaczyć właściwe)

poz. 7.

Elementy ulic

wykonawca /
podwykonawca
(zaznaczyć właściwe)

10.OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą
być one udostępniane.
11.OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12.OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
13.WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ W
NALEŻY KIEROWAĆ POD ADRES:

SPRAWIE

NINIEJSZEGO

POSTĘPOWANIA

Imię
i
nazwisko:
____________________________________________________
firma: _____________________________________________________________
Adres:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
tel. _______________ fax _______________ e-mail: _______________________
14.OFERTĘ składamy na _________ stronach.
15.ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________

__________________ dnia

__ __ 20___ roku
_____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1.1 do oferty

(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców)

KOSZTORYS OFERTOWY
na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr 102886B
w m. Kosiły
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ST

Opis

D.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.
11-01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
przy liniowych - robotach ziemnych (drogi) w
terenie równinnym

D.01.02.02.
13-02

D.01.02.04.
28-02

Ilość
J.m.
robót

km

0,1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
grubość warstwy do 20cm
z
wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład
na odl. 2km
m3

40,1

Rozebranie chodników z płyt betonowych o
wymiarach 50x50x7cm, ułożonych na
podsypce piaskowej wraz z odwiezieniem
materiału i jego utylizacją

m2

13

Rozebranie chodników z kostki brukowej
betonowej, ułożonej na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z odwiezieniem
materiału z rozbiórki na odl. 18km

m2

47,4

Rozebranie krawężników betonowych,
ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej
wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki na
odl. 18km

m

54

Rozebranie obrzeży betonowych
o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej
wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki na
odl. 18km

m

42

D.01.02.04.
51-02

Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu
ocynkowanego na słupkach stalowych

m2

43,8

D.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01.
13-02

Wykopy wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na
odkład samochodami na odl. do 3 km

m3

61,5

D.01.02.04.
29-01

D.01.02.04.
41-01

D.01.02.04.
44-01

Cena
jedn.
[zł]

Wartość
[zł]

9.

D.02.03.01.
14-03

D.03.00.00.
10. D.03.06.01.
31-01
D.04.00.00.
11. D.04.01.01.
22-01
12. D.04.04.02.
23-01
D.05.00.00.
13. D.05.03.11.
31-02

14. D.05.03.05.
12-01

15. D.05.03.05.
21-05
D.06.00.00.

Nasypy wykonywane mechanicznie
z gruntów kat. I-II z transportem urobku na
nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z
formowaniem i zagęszczeniem nasypu

m3

67,9

szt.

2

Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni
lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość
koryta 20cm

m2

307,3

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
warstwa górna o grubości 15cm

m2

307,3

Wykonanie frezowania nawierzchni
asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy
3 cm, wraz z odwiezieniem urobku z
frezowania i jego utylizacją

m2

48

Wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z
mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W,
średnia grubość warstwy 6cm (minimalna
grubość warstwy 3cm)

m2

525,2

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość
warstwy 4cm

m2

522,2

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych, nadbudowa wykonana
betonem
PODBUDOWA

NAWIERZCHNIA

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

16. D.06.01.01.
15-03

Plantowanie skarp i korony nasypów
w gruncie kategorii I-III

m2

112,8

17. D.06.03.02.
11-01

Uzupełnienie poboczy pospółką z ręcznym
formowaniem nasypu wraz z zagęszczeniem
walcem ogumionym

m3

6

Ustawienie krawężników betonowych
o wymiarach15x30 cm wraz z wykonaniem
ławy z oporem z betonu B-10

m

195

Ustawienie krawężników betonowych
o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem
ławy zwykłej z betonu B-10

m

15

D.08.00.00.
18. D.08.01.01.
11-03
19. D.08.01.01.
11-01

ELEMENTY ULIC

20. D.08.02.02.
11-03

21. D.08.02.02.
12-04

22. D.08.03.01.
11-02

Wykonanie chodników z kostki brukowej
betonowej o grubości 6 cm, szarej na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypełnione piaskiem

m2

226,2

Wykonanie chodników z kostki brukowej
betonowej o grubości 8 cm, kolorowej
na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione piaskiem

m2

163,5

Ustawienie obrzeży betonowych
o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej,
spoiny wypełnione piaskiem

m

124,0

Wartość robót netto
Obowiązujący podatek VAT 23%
Wartość robót brutto

Słownie złotych: ________________________________________________________

_________________ dnia

__ __ 20___ roku

_____________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Zał. nr 2.1.

(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców)

Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
ul. Fabryczna 4
19-203 Grajewo
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 tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. ),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn.: rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr
102886B w m. Kosiły, prowadzonego przez Zarząd Dróg powiatowych w Grajewie ,
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt.7.2. Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Zał. nr 2.1.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w pkt. 7.2.Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 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)

Zał. nr 2.2.

(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców)

Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
ul. Fabryczna 4
19-203 Grajewo
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 tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. ),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: rozbudowa
skrzyżowania drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr 102886B w m.
Kosiły, prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie , oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

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

1
Zał. nr 2.2.

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 PODWYKONAWCY
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
…..
……………………………………………………………………………………………
(podać
pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia.

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

2
Zał. nr 2.2.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW :
Dokumenty, o których mowa w Rozdziale pkt.9 ppkt. 9.6.2 SIWZ tj. aktualny odpis z właściwego
rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy.
1)dostępne są w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych i bezpłatnych baz danych ( podać nazwę rejestru i adres
internetowy)
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2)znajdują się w posiadaniu zamawiającego:
a) zostały złożone w innym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
przez Zamawiającego (Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie) - …….......................................
…………………………………………………………………………………………………………….
(należy podać numer sprawy )

b) znajdują się posiadaniu Zamawiającego w związku z …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
(należy krótko scharakteryzować sprawę)

…………………………………………
(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)

3
Zał. nr 2.3.

Oświadczenie
(Nazwa Wykonawcy/Nazwy
Wykonawców)

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym
w trybie
przetargu
nieograniczonego
na:
„rozbudowę
skrzyżowania drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr 102886B w m.
Kosiły” prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4,
19-203 Grajewo, oświadczam, że Wykonawca:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
/wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy/



nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1618, z późn. zm.) - tej samej, do
której należą inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*.



należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1618, z późn. zm.) – tej samej, do
której należą inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*.

(Należy zaznaczyć jedną z opcji. Jeżeli żadna z opcji nie zostanie zaznaczona, Zamawiający uzna, że Wykonawca
oświadczył, że nie należy do grupy kapitałowej tej samej, do której należą inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
__________________ dnia

__ __ 20___ roku
_____________________________
(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić
UWAGA:

niniejszy „Formularz” składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków
Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Zał. nr 4.

ZOBOWIĄZANIE

(nazwa podmiotu oddającego potencjał)

do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonana
zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………….
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
…………………………….………………………………….
……………………………………………………………………………
…………………………….………………………………….
……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (Właściciel, prezes zarządu,
członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
…………………………….………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………….
…………………………………………………………………………… (nazwa i adres podmiotu oddającego
do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), odda
Wykonawcy: …………………………………………………………………....
…………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………....
…………………………………………………………..…………
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne
zasoby…………………………………………………………………….
……………………………………………………………
…………………………………………………………………....
…………………………………………………………..…………
(zakres udostępnianych zasobów)

na potrzeby wykonana ww. zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
(Wpisać nazwę zadania /zadań, którego/których dotyczy)

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 2:
…………........………………………………………………………………………………………..
…………………………………

…………........………………………………………………………………………………………..
…………………….………………………........
………………………………………………………………………………………..……
Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą3: …………........
………………………………………………………………………………………..
…………………………………
…………........………………………………………………………………………………………..
……………………………………………........

………………………………………………………………………………………..
…………………………………
Jednocześnie oświadczam(y), że wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 5 ustawy
Pzp będzie odpowiadał solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej
lub ekonomicznej za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy.

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

………………………………………………....
……………………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

……….

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego
do dyspozycji zasoby)

_______________________________________________________________
1.

2.
3.

Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

Zdolności techniczne lub zawodowe

osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynności)
np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo.
np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.

Zał. nr 5

Zdolności zawodowe
(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pod nazwą: „rozbudowę skrzyżowania
drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr 102886B w m. Kosiły” przedkładamy
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie

Rodzaj

Nazwa zadania

Wartość

Daty i miejsce
wykonywania

Podmiot, na rzecz którego
usługi były/są
wykonywane
(nazwa i adres)

Wartość

Data i miejsce
wykonania

Podmiot, na rzecz którego
roboty zostały wykonane
(nazwa i adres)

Rodzaj robot
budowlanych
(opisać, w tym podać
długość budowanego,
przebudowanego,
rozbudowanego,
Nazwa zadania
remontowanego
odcinka drogi
o wartości co najmniej
200 000,00 zł brutto
każda- minimum 2
zadań)

1)
2)

Do powyższego wykazu załączamy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.
UWAGA:
1) W przypadku gdy wartość zamówienia określona zostanie w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca
przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień składania ofert.
2) W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku polega na innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ust.2 ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

_________________ dnia__ __ 20___ roku
______________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Zał. nr 6

Wykaz osób skierowanych do realizacji
zamówienia

(Nazwa Wykonawcy/Nazwy Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pod nazwą: „rozbudowa skrzyżowania
drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr 102886B w m. Kosiły” przedkładamy
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem wykazania spełniania
opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu:

Poz.

Funkcja

Wymagania dla danej
funkcji

Nazwisko i
imię

Kwalifikacje
zawodowe,
doświadczenie i
wykształcenie
potwierdzające
spełnianie wymagań

1

2

3

4

5

Kierownik
Budowy

1.

Podstawa
dysponowania:

6

minimalne kwalifikacje
zawodowe: osoba
wskazana na stanowisko
Kierownika Budowy winna
posiadać uprawnienia
budowlane wymagane
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, do
pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej w
budownictwie w zakresie
kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
drogowej

UWAGA:
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, i w kolumnie (6) wskaże inną niż „pracownik
Wykonawcy” podstawę dysponowania - zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

_________________________ dnia __ __ 20___ roku

______________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Zał.7

_________________________
Pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „rozbudowę
skrzyżowania drogi powiatowej nr 1788B z droga gminną nr 102886B w m.
Kosiły”
oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia wskazane w
Wykazie osób (zał. nr ____ do SIWZ) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania
zamówienia w zakresie wymaganym w siwz.

____________________, dnia _______ 2018 r.
miejscowość

_____________________________
Podpis wykonawcy

