Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy
Powiat Grajewski
ul. Strażacka 6B
19-200 Grajewo
Wykonawca
(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)*
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentowania)

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.) dotyczącego postępowania znak WO.272.3.2018, którego
przedmiotem jest ,,Remont bieżący budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie”, prowadzonego przez
Powiat Grajewski, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie
objętym SIWZ i na warunkach w niej określonych i składamy następującą ofertę:
CENA OFERTOWA
Zakres

Cena netto

Stawka VAT

Podatek VAT

Cena brutto

1
Remont bieżący
pomieszczeń piwnicznych w
budynku Starostwa
Powiatowego w Grajewie

2

3

4

5=2+4

………….

….................. zł

….................. zł

……………..

………………………..zł

……………………………zł

………….
………….

….................. zł
….................. zł

….................. zł
….................. zł

Remont bieżący łazienek w
budynku Starostwa
Powiatowego w Grajewie

….................. zł

………………………..zł

Remont bieżący dwóch
pomieszczeń Wydziału
Rolnictwa i Ochrony
Środowiska w budynku
Starostwa Powiatowego w
Grajewie,
….................. zł
Remont bieżący
….................. zł
pomieszczenia Wydziału
Geodezji i Kartografii na
parterze budynku Starostwa
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Powiatowego w Grajewie

RAZEM

………………………zł

X

…………………….zł

………………………….zł

Cena ofertowa: Suma cen ryczałtowych brutto za dwa zadania stanowi cenę ofertową.
Łączna Cena brutto:……………………………………………………………………..
Słownie złotych:…....................................................................................................................................
*

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta.

OKRES GWARANCJI (wpisać oferowany okres gwarancji - okres gwarancji wraz z ceną stanowią kryteria
oceny ofert)
Oferuję ................ lat gwarancji Wykonawcy na wykonane roboty budowlane.
Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji, przyjmuje się, że zaoferował w tej pozycji minimalny
wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji.
OBOWIĄZEK PODATKOWY (zaznaczyć właściwą opcję)
□ Wybór oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
□ Wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do powstania ww. obowiązku oraz ich wartość bez kwoty podatku ….............................
…....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, przyjmuje się, że oświadczył, że wybór oferty nie prowadzi do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług.
ZASOBY PODMIOTÓW TRZECICH (zaznaczyć właściwą opcję)
Oświadczam, że wykazując spełnianie warunków udziału postępowaniu:
□ nie polegamy na zasobach innych podmiotów
□ polegamy na następujących zasobach innych podmiotów (wskazać zasoby)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Zasoby te zostaną udostępnione na zasadzie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jeśli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oświadczył, że nie będzie
polegał na zasobach innych podmiotów.
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PODWYKONAWCY (zaznaczyć właściwą opcję)
□ Zamówienie wykonamy siłami własnymi.
□ Zamierzamy powierzyć podwykonawcy wykonanie następującej części zamówienia (wskazać część
zamówienia):
…...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nazwa i adres podwykonawcy:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oświadczył, że nie
zamierza powierzyć podwykonawcy wykonania części zamówienia.
□ Na zasoby podwykonawcy nie powołujemy się w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
□ Na zasoby podwykonawcy powołujemy się w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu. Nazwa ( firma) tego podwykonawcy:
…....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oświadczył, że nie
powołuje się na zasoby pod-wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
INFORMACJE DODATKOWE (nieobowiązkowe)
W związku z obowiązkiem podawania przez Zamawiającego w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia
informacji nt. Wykonawców, którzy złożyli oferty, zaleca się zaznaczenie właściwej opcji.
□ Wykonawca należy do sektora MŚP
□ Wykonawca nie należy do sektora MŚP

Sposób reprezentacji Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla
potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane Wykonawcy do kontaktu:
1) adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję:
...................................................................................................................................................
2) numer telefonu/ faxu:…………………………………………………………………….....
3) e – mail……………………………………………………………………………………..
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
1)..................................................................................................................................................
2) numer telefonu/ faxu ………………………………………………………………………..
3) e-mail: ....................................................................................................................................
Oświadczamy, że:
1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określnych w SIWZ
2) akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ.
3) ofertę sporządzono zgodnie z SIWZ,
4 w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
5) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ, nie wnosimy do niej żadnych
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy
umowę zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy,
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
7)

w

przypadku

udzielenia

nam

zamówienia

zobowiązujemy

się

do

zawarcia

umowy

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
Oferta została złożona na …………………….. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr….do
nr……
Do oferty dołączono następujące dokumenty – wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz
załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość………………
Data………………………..
...............................................
Podpis Wykonawcy lub osób
uprawnionych do składania świadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Wykonawca

(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)*

reprezentowany przez:
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentowania)

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.: ,,Remont bieżący

budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie”, (nazwa

postępowania),

prowadzonego przez Powiat

Grajewski oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 02.03.2018 r. w Rozdziale V pkt.2

(wskazać

dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

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

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 z dnia 02.03.2018 r. w Rozdziale V
pkt.2

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
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………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………..,
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 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania
Wykonawca

(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)*

reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentowania)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1, ust. 3 pkt. 2, ust. 5 pkt. 2 ustawy z 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,, Remont bieżący

budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” ,

(nazwa postępowania),

prowadzonego przez Powiat

Grajewski oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie
ww. przepisu]

Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

.

…………….……. (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
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13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,

na

ustawy

podstawie

art.

24

ust.
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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)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

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), nie zachodzą

podstawy wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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(podać pełną

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW :
Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt.4 ppkt. 6 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 postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez
Zamawiającego (Powiat Grajewski) - …….......................................
……………………………………………………………………………………………………..
(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 )
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Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy
kapitałowej
Wykonawca

Powiat Grajewski

ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo

(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)*

reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentowania)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,, Remont bieżący budynku
Starostwa Powiatowego w Grajewie”, znak sprawy WO.272.3.2018 prowadzonego przez Powiat
Grajewski, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, oświadczam, oświadczam, że Wykonawca*:
(podać nazwę i adres 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.
........................., dn. ....................2018 r.
........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert.
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Załącznik nr 7 do SIWZ wykaz osób
Wykonawca

(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)*

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentowania)

WYKAZ OSÓB

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

,, Remont bieżący budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie”.

Imię i
nazwisko

Zakres
wykonywanych
czynności

Kwalifikacje
zawodowe

Uprawnieni
a

Wykształcenie

Doświadczenie
zawodowe
.

( W tym miejscu należy
wykazać minimum 18
miesięczne doświadczenie
w robotach budowlanych
prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum
będącego instytucją kulturynależy podać, na jakim
zabytku nieruchomym
wpisanych do rejestru lub
inwentarzu muzeum
będącego instytucją kultury i
u jakiego zamawiającego
roboty były wykonywane
oraz okres
od…do…..

Kierownik
budowy

__________________ dnia___ 20____ roku

_________________________________
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Podstawa
dysponowania
osobą

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór zobowiązania

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia
(nazwa podmiotu oddającego potencjał)

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………………………………………………………….……………..………………………………………
…………………………….………………………………….……………………………………………………………………………………………………
(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

2017

r.

poz.

1579

z

późn.

zm.),

odda

Wykonawcy:

…………………………………………………………………....…………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………....…………………………………………………………..………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)
do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne

zasoby….

………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
(Określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe, osoby zdolne do wykonania zamówienia imię i
nazwisko osób oraz pełnione funkcje, zdolności finansowe lub ekonomiczne)
na potrzeby realizacji zamówienia ,, Remont bieżący budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie”, nr
sprawy WO.272.3.2018 .
Sposób

wykorzystania

ww.

zasobów

przez

wykonawcę

przy

wykonywaniu

zamówienia:

…………........

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

__________________ dnia __ __ 20____ roku
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________________________
( podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

