Załącznik nr 1
GPI.271.3.2020

FORMULARZ OFERTOWY
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
,,Przebudowa drogi gminnej na działce nr 626 w Sadownem (ul. bł. ks. Edwarda Grzymały)”
1. Zamawiający:

Gmina Sadowne
ul. Kościuszki 3
07-140 Sadowne

2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………….…….….
………………………………………………………………………………………………..….
3. Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………..………
Nr telefonu……………………….……………….. Nr faksu…………………..………….……
E-mail ………………….…….………………………………………………………….………
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień
do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego” za łączną cenę
netto: .................................................. zł (słownie: …………………………………..…….
................................................................................................................................................);
VAT …….%, tj. …………… zł (słownie: …………………………………………………);
cena brutto: ................................................. zł (słownie: ……………………………………
..................................................................................................................................................)
4) oferuję udzielenie rękojmi na okres …..……………...…… (słownie: ………...…………
……………………………………………………………………………………………..…)
5. Wadium w kwocie ……………………… zł zostało wniesione w formie …...…………………
…………………………………………………………..... w dniu ……………………..………
6. Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

7. Akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy załączony do SIWZ.
8. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(my) się
zawrzeć w miejscu i w terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
9. Termin realizacji zamówienia do 30.06.2020 r.
10. Zamierzamy / Nie zamierzam(y)⃰ powierzać podwykonawcom żadnej części niniejszego
zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć
podwykonawcom⃰. (Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem
przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzeże w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom)

10a. Części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
10b. Nazwa firmy podwykonawcy
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
11. Oferta nasza została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr ........... do nr ............ .
12. Niniejszym informujemy, że informacje zawarte na stronach od nr …... do nr ....... stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i nie mogą być ogólnie udostępnione. (Wykonawca wypełnia ten pkt tylko jeżeli zastrzega jakieś
informacje)

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie w postaci:
………………………………………………………………………………………….….……..
……………………………………………………………………………………………..……..
14. Oświadczam, że jestem / nie jestem⃰ małym / średnim⃰ przedsiębiorcą.
15. Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):

□ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
□ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
………………………………………………………………………………………………..

⃰ niepotrzebne skreślić

Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek
podatkowy u Zamawiającego to …………………………….. zł netto**.
16. Integralną częścią niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:
- …………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….
(miejscowość, data)

………………….................…………………
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu
towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Załącznik nr 2a
Zamawiający:

Gmina Sadowne
ul. Kościuszki 3
07-140 Sadowne
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. ,,Przebudowa drogi
gminnej na działce nr 626 w Sadownem (ul. bł. ks. Edwarda Grzymały)” prowadzonego przez
Gminę Sadowne, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………………….………., dnia ………….…….
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W
PODMIOTÓW:

ZWIĄZKU

Z

POLEGANIEM

NA

ZASOBACH

INNYCH

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez

Zamawiającego

w Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia,

polegam

na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………......………………………..……………
.……………………………….....………………………………………………………………….,
w następującym zakresie: ………………………………………………………….………………
………………………………………………………………….....………………..………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………………...…………, dnia ………….…….
…………………………………………
(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 ………….…….
………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 2b
Zamawiający:
Gmina Sadowne
ul. Kościuszki 3
07-140 Sadowne
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. ,,Przebudowa drogi
gminnej na działce nr 626 w Sadownem (ul. bł. ks. Edwarda Grzymały)” prowadzonego przez
Gminę Sadowne oświadczam, co następuje:
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 ustawy
Pzp.
………………….….………….., dnia ………….…….
…………………………………….......……
(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 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące
środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………..
………............……….…….…., dnia ………………….
……………………………....……………
(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.
……………..…….....………., dnia ………………….
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……
(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 ………………….
……….....…………………………………
(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 ………………….
…………………………….........……………
(podpis)

Załącznik nr 3
GPI.271.3.2020
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
,,Przebudowa drogi gminnej na działce nr 626 w Sadownem (ul. bł. ks. Edwarda Grzymały)”

1. Zamawiający: Gmina Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne
2. My, niżej podpisani
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.......................................................................................................................................................
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1. kwoty jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od przekazania ww. informacji
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
OŚWIADCZAM, ŻE: NALEŻĘ / NIE NALEŻĘ⃰ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
………………………………………………………........................…………………………………
(nazwa i adres grupy kapitałowej)

Podpisy:
L.p.

Miejscowość i data

⃰ niepotrzebne skreślić

Nazwa(y) wykonawcy (ów)

Nazwisko i imię oraz podpis(y)
osób (osoby) upoważnionej (ych)
do podpisania niniejszej oferty w
imieniu wykonawcy (ów)

Pieczęć(cie)
wykonawcy(ów)

Załącznik nr 4
GPI.271.3.2020

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
dotyczących wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie,
przebudowie, remoncie, rozbudowie, modernizacji drogi o wartości co najmniej 300 000 zł brutto
każda, zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie

L.p.

Zamawiający
(nazwa i adres)

Opis zamówienia
(zakres, lokalizacja)

Wartość
robót
(brutto)

Termin
realizacji

1.

2.

Uwaga: Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że zlecenia te zostały wykonane należycie
(poświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

………………………...…………………
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 5
GPI.271.3.2020

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Przebudowa drogi gminnej na działce nr 626 w Sadownem (ul. bł. ks. Edwarda Grzymały)”
1. Zamawiający: Gmina Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne
2. My, niżej podpisani
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.......................................................................................................................................................
Oświadczam(y), że:
do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:
Kwalifikacja zawodowe, uprawnienia,
doświadczenie i wykształcenie niezbędne
L.p.
Imię i nazwisko
Rola w realizacji zamówienia
do wykonania zamówienia publicznego,
podstawa do dysponowania wskazaną
osobą

Podpisy:
L.p.

Miejscowość i data

Nazwa(y) Wykonawcy (ów)

Nazwisko i imię oraz podpis(y)
osób (osoby) upoważnionej (ych)
do podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy (ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

