ADM-271-15/2016
Wzmocnieniu posadzki pomieszczenia magazynowego na Stadionie Miejskim w Białymstoku

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
ZAMAWIAJĄCY:
„Stadion Miejski” Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 1,
15-323 Białystok
Tel. 85/654-86-80, fax 85/654-87-15
NIP: 542-323-00-46
WYKONAWCA:
Nazwa:

………………………………………………………………………………………

Siedziba:

………………………………………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej:

………………………………………………………………………………………

Numer telefonu:

………………………………………………………………………………………

Numer faksu:

………………………………………………………………………………………

Numer NIP:

………………………………………………………………………………………

Numer REGON:

………………………………………………………………………………………

1.

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu pn.: „Wzmocnieniu posadzki pomieszczenia
magazynowego na Stadionie Miejskim w Białymstoku” oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia

za

cenę

ryczałtową

brutto

……………………………………………

(słownie:

……………………………………… złotych), cena netto ……………………… złotych oraz podatek VAT w tym
………..% w kwocie.
2. Oświadczamy, że termin realizacji robót budowlanych wyniesie (niepotrzebne skreślić):
1) 6 tygodni od daty podpisania umowy,
2) 5 tygodni od daty podpisania umowy,
3) 4 tygodni od daty podpisania umowy.
3. Oświadczamy, że gwarancja na roboty budowlane wyniesie (niepotrzebne skreślić):
1) 3 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
2) 4 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
3) 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
4. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, o treści zgodnej
z załączonym do SIWZ projektem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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5. Oświadczamy, że upoważnionym przedstawicielem (pełnomocnikiem) do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do podpisania oferty i innych
dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowaniem decyzji w imieniu Wykonawcy jest:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy, faks: ..................................................................................................................
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres1:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Przedmiot zamówienia zamierzamy2:
1) wykonać sami;
2) powierzyć podwykonawcom w części dotyczącej:
Część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy

1.
2.

8. Oświadczamy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ……………………………
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępniane3. Informacje zastrzeżone zostały w sposób trwały
oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty.
9. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu o zamówieniu
oraz SIWZ, tj. 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert).
10. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
11. Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny na dzień złożenia oferty (art. 297 Kodeksu Karnego).
12. Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złożone na ……………….. stronach, podpisanych
i kolejno ponumerowanych, od nr ………… do nr ………….
Do oferty załączamy:
1)
..........................................................................................................................................
2)
..........................................................................................................................................
3)
..........................................................................................................................................
4)
..........................................................................................................................................
5)
..........................................................................................................................................
Miejscowość, data: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Wykonawców lub osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)

1
2
3

W przypadku gdy adres do korespondencji jest taki sam, jak siedziba Wykonawcy - wstawić kreskę.
Niepotrzebne skreślić.
W sytuacji, kiedy oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - wstawić kreskę. Zgodnie z
postanowieniami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa (np. w formie odrębnego dokumentu/załącznika do oferty).
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Załącznik nr 3 do SIWZ
należy złożyć wraz z ofertą

Zamawiający:
……………………………………………………
……………………………………………………
(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, którego przedmiotem jest wykonanie
zamówienia publicznego pn.: „Wzmocnieniu posadzki pomieszczenia magazynowego na
Stadionie Miejskim w Białymstoku” prowadzonego przez „Stadion Miejski” Sp. z o.o., oświadczam
co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zakresie
opisanym w Rozdziale V pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (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 zakresie opisanym w Rozdziale V pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(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)
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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 4 do SIWZ
należy złożyć wraz z ofertą

Zamawiający:
……………………………………………………
……………………………………………………
(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, którego przedmiotem jest wykonanie
zamówienia publicznego pn: „Wzmocnieniu posadzki pomieszczenia magazynowego na
Stadionie Miejskim w Białymstoku” prowadzonego przez „Stadion Miejski” Sp. z o.o., 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. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp.

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

ADM-271-15/2016
Wzmocnieniu posadzki pomieszczenia magazynowego na Stadionie Miejskim w Białymstoku

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)

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
należy złożyć na wezwanie Zamawiającego
Zamawiający:
……………………………………………………
……………………………………………………
(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)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz
których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,

Lp.

Przedmiot zamówienia

(opis, zakres)

Daty wykonania
(od … do …)
dzień, miesiąc i rok

Podmiot na rzecz którego
robota budowlana została
wykonana (wykonywana)

Wartość
roboty
budowlanej

(brutto/ PLN)

Podmiot realizujący robotę
budowlaną
Polegamy na
wiedzy
i doświadczeniu
innych
podmiotów*

Robotę bud.
wykonaliśmy
sami

• * W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia wskazując formę/sposób udostępnienia Wykonawcy zasobów oraz czas na jaki zostaną one udostępnione.
UWAGA: Zobowiązanie do udostępnienia zasobów w trybie art. 22a ustawy Pzp winno być sporządzone zgodnie
z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje.
• Do wykazu należy załączyć dowody o których mowa w Rozdz. VI pkt 4 ppkt 1) lit. A)
UWAGA:
Do wykazu należy załączyć dowody o których mowa w Rozdz. VI ust. 4 pkt 1 SIWZ.
Miejscowość, data: ……………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Wykonawców lub osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
należy złożyć na wezwanie Zamawiającego
Zamawiający:
……………………………………………………
……………………………………………………
(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)

WYKAZ OSÓB
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w zakresie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego
Informacje o podstawie do dysponowania
osobą
Lp.

Imię i nazwisko

Zakres
wykonywanych
czynności

Doświadczenie
(od … do …)
dzień, miesiąc i rok

DYSPONOWANIE
POŚREDNIE*

DYSPONOWANIE
BEZPOŚREDNIE**

wskazać formę
współpracy, np. umowa
zlecenie /umowa o dzieło
itp.

wskazać formę
współpracy, np. umowa o
pracę/umowa zlecenie
/umowa o dzieło itp.

* Pod pojęciem „dysponowania pośredniego” należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do innych
podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami, a na czas realizacji zamówienia w celu wykonania pracy związanej z wykonaniem tego
zamówienia, np. oddelegują pracownika. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
** Pod pojęciem „dysponowania bezpośredniego” należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym do powoływania się przez Wykonawcę na
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą, a osobą (osobami),
na dysponowanie której (których) Wykonawca się powołuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy tu
do czynienia z umową o pracę, umową o świadczenie usług, czy tez samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

…………….……..…. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 7 do SIWZ
należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86
ust.5 ustawy pzp

Zamawiający:
……………………………………………………
……………………………………………………
(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)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wzmocnieniu posadzki pomieszczenia magazynowego na
Stadionie Miejskim w Białymstoku”
INFORMACJA
Informuję, że:
1) nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 , poz. 184, 1618 i 1634), * z wykonawcami
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, *
2) przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 , poz. 184, 1618 i 1634) z wykonawcami
którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.
w załączeniu lista podmiotów należących do tej samej grupy:*
a) ………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………
Uwaga:
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli
odrębne oferty w niniejszym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
.......................................
/miejscowość i data/

...........................................................................
/podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy(-ów)/
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Załącznik nr 8 do SIWZ
należy złożyć wraz z ofertą
…………………………………………………

(nazwa i adres podmiotu oddającego potencjał)

/wzór/
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia
1.

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów
....................................................................................................................................................
(określenie zasobu: zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:
...........................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
robotę budowlaną, których wskazane zdolności dotyczą.
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

................................ dnia ...............
………………………………………………………………..
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

UWAGA:
Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie, jest uprawniona do
działania w imieniu podmiotu trzeciego (kopie tych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność przez
podmiot trzeci, a ewentualne pełnomocnictwo do podpisania zobowiązania należy złożyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem).
* niepotrzebne skreślić

