Załącznik Nr 1
…………………………………….
( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy)

Gmina Radomin
Radomin 1a
87-404 Radomin

OFERTA
na wykonanie zamówienia p.n.

„Modernizacja drogi gminnej nr 110329C dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach
geodezyjnych Gaj, Radomin” etap I
.............................................................................................................................................................
( pełna nazwa wykonawcy )

..............................................................................................................................................
( adres siedziby wykonawcy )

Nr tel: ..................................................................fax: .....................................................................
Adres do korespondencji:
e-mail Wykonawcy:
Osoba wyznaczona ze strony Wykonawcy,
do kontaktów z Zamawiającym:
NIP…………………………………………………… REGON………………………………………………..……..

I. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia,
zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę ofertową:
Ryczałtową cenę brutto: ................................................................................................. zł (z pod. VAT)
(słownie: ................................................................................................................................................ zł.)
w tym należyty podatek VAT ….......%, co daje kwotę: ……..…………...................................…….. zł.
Ryczałtową cenę netto: ………………………………................................................................…….. zł.
(słownie: ………………………………………………………………..……………….……………. zł.)
Zestawienie rzeczowo-finansowe
l.p

Opis

1

Roboty przygotowawcze

2

Roboty ziemne

3

Podbudowa jezdni

4

Nawierzchnia

5

Roboty wykończeniowe

Wartość netto

VAT

Wartość brutto

Razem

Na wykonane prace udzielamy ....................... miesięcy gwarancji.
II. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
III. Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami/podwykonawcy*: …......................................................
IV. Następujący zakres usługi zamierzamy zlecić do wykonania podwykonawcom:/*

.............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….
V. Termin wykonania zamówienia : 31 sierpnia 2017r.
VI. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
określonych w załączonym i zaakceptowanym formularzu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
VII. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
VIII. Oświadczenie o informacjach zawartych w składanej ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa- jeżeli
dotyczyIX. Oferta zawiera ……… stron, kolejno ponumerowanych.
X. Informacja o obowiązku podatkowym na podstawie art. 91 ust. 3a:
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
informuję, iż wybór mojej/naszej* oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
W przypadku powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego wskazuję/wskazujemy* nazwę/y
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazuję/wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:

-………………………………………………………………………………………………………………….…
-……………………………………………………………………………………………………………….……
-…………………………………………………………………………………………………………….………
XI. Jestem/jesteśmy □ małym □średnim □ dużym przedsiębiorcą/stwem.
XII. Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
1.............................................................................. tel. kontaktowy................................, e-mail: .........................
2.............................................................................. tel. kontaktowy................................, e-mail: .........................

........................................................................

………………………………, dnia ………………...



niepotrzebne skreślić lub- wpisać – nie dotyczy

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik Nr 2
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 pn „Modernizacja drogi gminnej nr
110329C dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Gaj, Radomin” etap I”, prowadzonego
przez Gminę Radomin, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o Zamówieniu:

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

…………………………………………
(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 oraz w Ogłoszeniu o Zamówieniu, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………….………….…….
..……………………………………………………………………………………………………………..………….………

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………..............................……………………...……………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

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

………………………………………
(podpis)

Załącznik Nr 3
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 pn. „Modernizacja drogi gminnej nr
110329C dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Gaj, Radomin” etap I” , prowadzonego
przez Gminę Radomin, 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) i 8) ustawy Pzp:
……………….…………………. dnia …………….….……. r.
(miejscowość),

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….
ustawy Pzp
Pzp).

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem

następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………..………………...…...........
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
………………….…….………….., dnia ………….………. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

w

do

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

stosunku

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

…………………………………………
(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,

……………………………………………………………………..….……
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą

będącego/ych

podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

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

…………………………………………
(podpis)

Załącznik Nr 4
…………………………………….
( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku przynależności lub nie do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Modernizacja drogi gminnej nr 110329C dojazdowej do gruntów
rolnych w obrębach geodezyjnych Gaj, Radomin” etap I” , informuję, o tym że:
- nie należę do żadnej grupy kapitałowej*
- należę do grupy kapitałowej i składam listę podmiotów* należących do tej samej grupy kapitałowej,
Jeżeli wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, wypełnia poniższą listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Nazwa podmiotu, adres podmiotu ):
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..............…………………………………………………………………..…..….
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..............……………………………………………………………….…..……..
…………………………………………………………………………………………………………………………....
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

...............................................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

................................................ , dnia .....................



niepotrzebne skreślić

Załącznik 6

…………………………………….
( Nazwa i pieczęć oferenta- Wykonawcy

Wykaz robót budowlanych
dla zadania p.n. „Modernizacja drogi gminnej nr 110329C dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach

geodezyjnych Gaj, Radomin” etap I”
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 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, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
L.p.

Rodzaj wykonanego zadania
Nazwa zadania

Wartość
wykonanego
zadania brutto

Data i miejsce
wykonania

Odbiorca/ Zamawiający
wykonanych robót

............................................................
(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,
uprawnionej/uprawnionych do występowania,
reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu)

............................................., dnia .................................

