OFERTA
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Błonie, reprezentowana
przez Burmistrza Błonia
...............................................
pieczęć Wykonawcy

REGON: ...................................
NIP:
...................................

WZP.271.27.2013
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy Prawo zamówień publicznych pn:
Budowa kładki na rzece Rokitnicy Nowej w ciągu alei cmentarnej w Błoniu wraz z
rozbiórką istniejącej kładki na dz. nr ew. 42 obr . 014

SKŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE CAŁEGO ZAMÓWIENIA
ZA CENĘ OFERTOWĄ
(zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót )

................................ zł netto + .............................. zł ........% pod. VAT
cena brutto wynosi ........................................ PLN
słownie : ............................................................................................................................
............................................................................................................. złotych

................................
miejscowość, data

...................................................................
pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

Termin wykonania
Wymagany termin realizacji zamówienia:
1. nie dopuszcza się rozpoczęcia robót rozbiórkowych istniejącej (starej) kładki w roku 2013
i miesiącach zimowych roku 2014,
2. rozpoczęcie robót tj. przystąpienie do rozbiórki i dalsze roboty mogą nastąpić już przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych wiosną 2014 roku
3. wymagany termin zakończenia robót ustala się na dzień 30.06.2014r.
Oświadczenia
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
przyjmujemy ją nie wnosząc do niej żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, iż w stosunku do nas nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości firmy.
5. Akceptujemy treść umowy, której podpisany wzór dołączamy do niniejszej oferty
i zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
6. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5% wartości ceny ofertowej (brutto), w formie
..................................................................................................................................
7. Oświadczamy, że przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom
realizacji zamówienia w części: …........................................................................................................
…...................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

8. Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w formie …......................................................
Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: ….......................................................... ,
lub na adres: …..........................................................................................................
Warunki rozliczenia i płatności
1. Akceptujemy proponowane przez Zamawiającego warunki rozliczenia i płatności zawarte
we wzorze umowy.
2. Zamawiający przyjmuje, iż należne Wykonawcy wynagrodzenie obejmuje pełny zakres
czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
4. Szczegółowe warunki rozliczenia i płatności określa wzór umowy załączony do SIWZ.
Warunki gwarancji
1. Wykonawca udzieli 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i
12 miesięcy rękojmi licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót
2. Szczegółowe warunki gwarancji zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik
do SIWZ.
Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować:
osoba do kontaktu ..........................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
(podać adres)

tel.:
……………………….......……………..
faks:
…………………………………………
e-mail: ……………………………………….
.................................
miejscowość, data

....................................................................
pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

Integralną część oferty stanowią następujące załączniki.(dokumenty):
1. ....................................................................................................
2. ....................................................................................................
3. ...................................................................................................
4. ...................................................................................................
5. ..................................................................................................
6. ..................................................................................................
7. ..................................................................................................
8. ..................................................................................................
9. ..................................................................................................
10. .................................................................................................
11. .................................................................................................
12. .................................................................................................

Oferta została złożona na ........ kolejno ponumerowanych stronach, od strony 1do strony …..
Informacje podane w ofercie od str. ........... do str. ............... lub załączniki nr .........................
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

…..............................
miejscowość i data

…...................................................................
pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

Nr spr. WZP.271.27.2013

.......................................
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych
( Dz U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. )
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.
Budowa kładki na rzece Rokitnicy Nowej w ciągu alei cmentarnej w Błoniu wraz z
rozbiórką istniejącej kładki na dz. nr ew. 42 obr . 014
My, niżej podpisani
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................
miejscowość, data

...............................................................
podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Nr spr. WZP.271.27.2013
.
..............................................
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:
Budowa kładki na rzece Rokitnicy Nowej w ciągu alei cmentarnej w Błoniu wraz z
rozbiórką istniejącej kładki na dz. nr ew. 42 obr . 014

Oświadczamy, że stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ), spełniamy
warunki udziału w postępowaniu.

.......................................................
miejscowość i data

..........................................................
pieczęć i podpis Wykonawcy

Nr spr. WZP.271.27.2013
...................................................
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
( Dz U. z 2013 r., 907 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.
Budowa kładki na rzece Rokitnicy Nowej w ciągu alei cmentarnej w Błoniu wraz z
rozbiórką istniejącej kładki na dz. nr ew. 42 obr . 014
My, niżej podpisani
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

..............................................................
miejscowość, data

...............................................................
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

Nr spr. WZP.271.27.2013
.
..............................................
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.:
Budowa kładki na rzece Rokitnicy Nowej w ciągu alei cmentarnej w Błoniu wraz z
rozbiórką istniejącej kładki na dz. nr ew. 42 obr . 014
Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. ),
1. składamy listę podmiotów * razem, z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1
2
3

.......................................................
miejscowość i data

..........................................................
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej * , o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................................................
miejscowość i data

* -NALEŻY WYPEŁNIĆ PKT 1 lub PKT 2

..........................................................
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

Nr spr. WZP.271.27.2013

...................................................
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż firma, którą reprezentuję, dysponuje lub / będzie dysponować*
w pełni sprawnym sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia w
wymaganym terminie.

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

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

miejscowość, data

podpis i pieczęć Wykonawcy

* W przypadku gdy Wykonawca będzie dysponował sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia
zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tego sprzętu do wykonaniu
zamówienia w wymaganym terminie.

Nr spr. WZP.271.27.2013

...............................................
pieczęć Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT ZGODNIE Z SIWZ
W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT
ODPOWIADAJĄCYCH CHARAKTEROWI ZAMÓWIENIA
zadanie: .....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
L.p.

Rodzaj i zakres zamówienia
(opis wykonanych robót odpowiadających
swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi
zamówienia, zgodnie z SIWZ)

Całkowita
wartość robót
brutto

Data wykonania
robót
początek-zakończenie

Miejsce wykonania
nazwa
Zamawiającego

* przedstawić opis ww robót podając dane potwierdzające spełnianie wymogów SIWZ oraz załączyć dowody
dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

.................................................
miejscowość i data

.......................................................
podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Nr spr. WZP.271.27.2013
...............................................
pieczęć Wykonawcy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
zadanie: .....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Osoby zatrudnione
L.p.
przy realizacji zadania
nazwisko i imię

1

Zakres
powierzonych
czynności

Rodzaj kwalifikacji
zawodowych
/wykształcenie/
- uprawnienia nr
- członkostwo w
odpowiedniej Izbie
- staż pracy,
- doświadczenie

Podstawa do
dysponowania
osobami

Kierownik budowy

2

3

4

5

.............................................
miejscowość, data

..........................................................
pieczęć i podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane przez Zamawiającego w SIWZ uprawnienia i doświadczenie.
.............................................
miejscowość, data

..........................................................
pieczęć i podpis Wykonawcy

