Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres Wykonawcy
……………………………………………………………………..……………..................................................
…..................……………………………………………………………..........................................................
Fax.……………………………., Tel. …………………………………, E-mail ………………………………..
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :
na ochronę fizyczną, obsługę systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego osób Stadionu
Miejskiego przy ul. Słonecznej 1
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte
w SIWZ.
2. Oferta wraz z oświadczeniami, dokumentami została złożona na …........ kolejno ponumerowanych
stronach.
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Razem brutto
Oferujemy wykonanie zamówienia
za cenę brutto ……………… (słownie: …………………………………………… złotych) w tym:
cena netto ………………… złotych oraz podatek VAT w kwocie ……………….. złotych.
3. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty.
4. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez zamawiającego.
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
6. Oświadczamy, iż nie przewidujemy / przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji
zamówienia w części ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...............
6. Zastrzegamy sobie następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
7. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
……………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………….
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz,
że zdobyliśmy konieczną wiedzę do przygotowania oferty
______________, dnia ____________2013 r.

_______________________________
(Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ
…………………………….
(nazwa i adres wykonawcy)
Dotyczy udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na ochronę fizyczną, obsługę systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego osób Stadionu
Miejskiego przy ul. Słonecznej 1
OŚWIADCZENIE
/dotyczy wszystkich wykonawców/
My, niżej podpisani
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
oświadczamy, że:
1. Spełniam(-y) warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, a w tym:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

______________, dnia ____________2013 r.

_______________________________
(Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

…………………………………
nazwa i adres wykonawcy
Dotyczy udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na ochronę fizyczną, obsługę systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego osób Stadionu
Miejskiego przy ul. Słonecznej 1
WYKAZ ZAMÓWIEŃ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH W OKRESIE
OSTATNICH 3 LAT

Lp.

Przedmiot

Zamawiający
(nazwa, adres, telefon)

Termin
realizacji
(od … do ….)

Wartość
zamówienia
(zł brutto)

______________, dnia ____________2013 r.

_______________________________
(Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ
…………………………………
nazwa i adres wykonawcy
Dotyczy udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na ochronę fizyczną, obsługę systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego osób
Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1

INFORMACJA **
Informuję, że * (niepotrzebne skreślić) :

1)

nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), z wykonawcami, którzy złożyli
odrębne oferty w tym postępowaniu,

2)

należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), z wykonawcami, którzy złożyli odrębne
oferty w tym postępowaniu, w załączeniu lista podmiotów należących do grupy (zawierająca
nazwę i siedzibę podmiotu) :

1. ......................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................

______________, dnia ____________2013 r.

.................................................
(Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

niepotrzebne skreślić
** niniejszą informację oraz ewentualnie listę podmiotów – należy złożyć w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii

*

