Przetarg nieograniczony - dostawa ADM.271-11-2016
Załącznik nr 1 do SIWZ
…………………2016 r.
/miejscowość/

Nazwa i adres wykonawcy

..............................…………
..............................…………
Adres do korespondencji:

...............................………
e – mail: .....................…

tel. ........................………

fax: ........................………

„Stadion Miejski " spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Słoneczna 1

15-323 Białystok
OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację dostawy polegającej na:

„Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED na Stadionie Miejskim w Białymstoku"

1. Oferujemy wykonywanie dostawy i montażu za cenę w wysokości ………………………..…… zł

netto powiększone o należny podatek VAT w wysokości ......% co stanowi cenę brutto w wysokości
.............................................zł

2 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń.

3. Oświadczamy, że jesteśmy związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

4. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ

5. Oświadczamy, iż udzielimy gwarancji na pozostałe urządzania i materiały zastosowane przy
realizacji zamówienia z wyłączeniem opraw oświetleniowych na ……… miesiące/cy.

6. Wadium o wartości 1500,00 zł zostało wniesione w dniu………… w formie…………………
7. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia zamierzamy:
a) wykonać sami*

b) powierzyć podwykonawcom (należy podać firmę) tj.: ........................ .................................
w części dotyczącej*….……………………………….............................................................
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8. Po przeprowadzonym postępowaniu proszę o zwrot wadium na konto nr

……………………………….…………… (dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w
pieniądzu).

9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.

10. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

11. Oferta wraz z oświadczeniami, dokumentami została złożona na ....... stronach, kolejno
ponumerowanych od nr 1 do nr ....….

12. Do oferty dołączamy następujące dokumenty:

1) .................................................................................
2) .................................................................................
3) .................................................................................

………………………………………………
Uwaga:

/upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy/

*niepotrzebne skreślić

2

Przetarg nieograniczony - dostawa ADM.271-11-2016
Załącznik nr 2 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. 25 a ust. 1 ustawy pzp
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

pn.

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

……………………………………………………………..(nazwa

zamówienia

postępowania),

publicznego

prowadzonego

…………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

przez

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam,
w

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu

określone przez

zamawiającego

…………..…………………………………………………..…………………………………………..(ws

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

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

…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...………..(wskazać
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

dokument i właściwą

polegam na zasobach następującego/ych

podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………..,w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………(w
skazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.

…………….…….(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 pkt 8) ustawy Pzp).

ust.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
8

ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

art. 24

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)

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

nie zachodzą podstawy

…………….……. (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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.....................................
/nazwa i adres wykonawcy/

Załącznik nr 3 do SIWZ
- należy złożyć na wezwanie Zamawiającego

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

„Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED na Stadionie Miejskim w Białymstoku”
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje
Zawodowe
Opis posiadanych
uprawnień
(ze wskazaniem
specjalności)

Zakres
wykonywanych
czynności

Informacja o podstawie do dysponowania
tymi osobami
dysponowanie
dysponowanie
pośrednie*
bezpośrednie*
forma współpracy, np forma współpracy,
umowa zlecenia,
np. umowa o pracę,
umowa o dzieło itp.
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.
**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.

……..…..............................................................
podpisy upełnomocnionych przedstawicieli
Wykonawcy(-ów)
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Załącznik nr 4 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
.....................................
/nazwa i adres wykonawcy/
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED 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 5 do SIWZ
…………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu oddającego potencjał)

- należy złożyć z ofertą
/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 dostawę, 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
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