Załącznik nr 4 do siwz Wykaz robót budowlanych 






Pieczęć Wykonawcy






							Wykonawca 

………….
						
Wykaz  wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych  opracowany zgodnie z Rozdziałem 5 pkt.1 ppkt.6 SIWZ.


Lp.
Opis
przedmiotu zamówienia
(z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego zakresu)
Całkowita
wartość brutto
roboty budowlanej

w PLN
Termin realizacji 

Nazwa Odbiorcy 




Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia







	






	






	







Załączamy dowody zgodnie z Rozdziałem 5 pkt.1 ppkt.6 SIWZ dla co najmniej robót budowlanych wskazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu.



......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                              ...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki








Załącznik nr 5 do siwz  Wykaz osób do wykonania zamówienia






Pieczęć Wykonawcy




							Wykonawca 

………….



						
Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1 lit. c SIWZ.

LP
Nazwisko i imię
Funkcja w realizacji zamówienia
Zakres i okres doświadczenia
Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych


































......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                              ...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki





Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp




Wykonawca/Wykonawcy………..



Oświadczenie 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  ,, Adaptacja budynku nr 2 na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie” oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.):
	posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;
dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
	znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   zamówienia.



........................., dn. .........................	                             ........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
   2 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno.


Załącznik Nr 7 	Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie 			art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 




Wykonawca/wykonawcy………..



Oświadczenie  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno.


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego   na ,, Adaptacja budynku nr 2 na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie”, oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.).



........................., dn. .........................	                             ........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/











Załącznik Nr 8 	Wzór oferty 







Pieczęć Wykonawcy





				Zamawiający:
		
OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie ,,Adaptacja budynku nr 2 na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA 		_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN
słownie złotych: ........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%.
Oświadczamy, że:
Oświadczam, że  należę / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów1.  
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 20 grudnia  2013r. 
na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ; 
akceptujemy warunki płatności;
zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
	uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,
* niewłaściwe skreślić
1w przypadku gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej przedkłada jednocześnie  do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.


	W przypadku udzielania mi/nam przez Zamawiającego zamówień dodatkowych :

	Roboty objęte zamówieniem dodatkowym będą zlecane na zasadach określonych w Prawie zamówień publicznych po zawarciu z wykonawcą odrębnej umowy o zamówienie dodatkowe;

Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego;
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe zrealizowane przez niego bez zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe;
	Wynagrodzenia za roboty objęte zamówieniem dodatkowym, zostanie ustalone zgodnie z art.66 Prawa zamówień publicznych po przeprowadzeniu negocjacji, z zastosowaniem czynników cenotwórczych zastosowanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym na realizację zamówienia publicznego. W przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym nie występuje   cena na dana pozycję , stosowane będą ceny materiałów, koszty pracy i koszty pracy sprzętu w wielkościach nieprzekraczających poziomu średnich cen dla województwa warmińsko-mazurskiego za kwartał poprzedzający okres wbudowania wg cenników Sekocenbud-u, łącznie z kosztami zakupu oraz wg faktur za materiały niewystępujące w kosztorysie ofertowym. Podatek vat według obowiązujących przepisów.
	uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
	podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:


	…..

…..
…..

	W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

3. Oferta została złożona na …………………….. stronach 
	Do oferty dołączono następujące dokumenty:

	           

  



Nazwa i adres WYKONAWCY :
.................................................................................................................................................................................................................................................
NIP .......................................................   
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
.................................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 
........................................................................................................................... numer telefonu: (**) 
Numer faksu: (**)
e-mail             ................................................................................................


............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                 ...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki


























