załącznik nr 1 do SIWZ


FORMULARZ OFERTOWY


Znak postępowania: ZP.271.12.2014

Nazwa firmy (wykonawcy): ..............................                               ........................ , dnia ...............
......................................................................

Adres wykonawcy: ........................................... 
......................................................................

Województwo: .................................................

NIP: ...............................................................

......................................................................
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

Zamawiający:
GMINA OSTRÓDA
UL. JANA III SOBIESKIEGO 1
14-100 OSTRÓDA

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka ”

1.	Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: 

Wykonanie całego przedmiotu umowy objętego zamówieniem:

a)   łączna cena brutto: …...................................... zł
  słownie złotych: ......................................................................................................
b)	łączny podatek VAT ………% tj. kwota: …........................................................... zł                          
słownie złotych: ........................................................................................................
c) 	łączna cena  netto: ….................................................. zł
słownie złotych: ........................................................................................................
2. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy, w formie ….....................................................................
7.	Wadium w kwocie 10 000,00 zł zostało wniesione w dniu ........ w formie:.............................................
	Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:
	................................................................................................................................
	lub na adres:..............................................................................................................
8. W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/ telefon kontaktowy/
	Załączniki do niniejszej oferty stanowią:

	……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Oświadczamy, ze następujące informacje i dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z 26.06.2003r.) i nie mogą być udostępnione do publicznej wiadomości.
	……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

11.Oferta została złożona na ............ ponumerowanych stronach.

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

     ........................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
                             wykonawcy 
Informacja dla wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy
 i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.




Załącznik nr 2 do SIWZ



.............................................................
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy/wykonawców)




OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp 

Znak postępowania: ZP.271.12.2014



Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn.. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w m. Górka” oświadczam(y), że spełniam(y) warunki, dotyczące: 

·	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
·	posiadania wiedzy i doświadczenia;
·	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
·	sytuacji ekonomicznej i finansowej. 



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


.........................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
                             wykonawcy 

















Załącznik nr 3 do SIWZ

......................................................................
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy/wykonawców)

OŚWIADCZENIE 
Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp

Znak postępowania: ZP.271.12.2014

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w m. Górka” 
Zgodnie z art.44 ustawy jak wyżej, w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie

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

.......................................................................................................................................
	........................................................................................................................................
/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze

oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): nie podlega(my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk



.......................................
           (miejscowość, data)         
			
.........................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
                       wykonawcy 










Znak postępowania: ZP.271.12.2014

Załącznik nr 4

	...................................
	 (pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w m. Górka” zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, POZ. 907 z póź. zm.) 

składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

Lp.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
1.


2.


3.


…..



 .......................................
           (miejscowość, data)         
..................................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy file_0.wmf
 



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


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

..................................................................
                            podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
                                  wykonawcy 



* UWAGA:  - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2


Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk








Załącznik Nr 5 do SIWZ
......................................................................
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy/wykonawców)


WYKAZ  OSÓB 


Znak postępowania: ZP.271.12.2014

A/. Oświadczamy, że przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w m. Górka”  skierujemy następujące osoby:

Imię i nazwisko/ wykształcenie

Zakres rzeczowy
 wykonywanych czynności 
Posiadane uprawnienia budowlane, 
Doświadczenie jako kierownik podobnych robót 

Wymagane/
posiadane
Doświadczenie ogółem w latach 

Wymagane/
posiadane


UWAGI 

Kierownik Budowy –  minimalne wymagania
- 5 lat stażu pracy zawodowej, 
     w   tym min. 2 lata jako kierownik    
budowy
-Wykształcenie wyższe lub średnie  
-Uprawnienia  budowlane w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych    b/o
 

2/…..
5/…..

Dysponuję(emy)/będziemy dysponować

(niepotrzebne skreślić)

Kierownik robót sanitarnych  –  minimalne wymagania
-5 lat stażu pracy zawodowej, 
     w   tym min. 2 lata jako kierownik 
     robót sanitarnych 
-Wykształcenie wyższe  lub średnie  
-Uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych    b/o



2/…..
5/…..
Dysponuję(emy)/będziemy dysponować

(niepotrzebne skreślić)

Kierownik robót budowlanych –  minimalne wymagania
- 5 lat stażu pracy zawodowej, 
     w   tym min. 2 lata jako kierownik 
     robót konstrukcyjno-budowlanych 
-Wykształcenie wyższe lub średnie  
-Uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 


2/…..
5/…..
Dysponuję(emy)/będziemy dysponować

(niepotrzebne skreślić)




B. PODWYKONAWCY

Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz  wskazania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
a)………….. ...............................................................................................................
b)………….. ...............................................................................................................  



.........................................................
           Miejscowość  data


 ........................................................
                             podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
                             wykonawcy 














































Załącznik nr 5A do SIWZ
......................................................................
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy/wykonawców)

Znak postępowania: ZP.271.12.2014

OŚWIADCZENIE



Nazwa Wykonawcy:	...............................................................................................
			...............................................................................................


Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w m. Górka”, oświadczam(y), że osoby wskazane w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.








.................................
miejscowość data 
       
    .........................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
                             wykonawcy 




















Znak postępowania: ZP.271.12.2014

Załącznik nr 6 do SIWZ
......................................................................
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy/wykonawców)


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w m. Górka

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKU ZGODNIE Z 
ROZDZIAŁEM VII PKT. 2.1. ORAZ ROZDZIAŁEM VIII PKT. 1.2. SIWZ


L.p.

Nazwa i lokalizacja budowy - Opis i zakres wykonywanych robót
Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót
(d-m-r)
Wartość brutto zrealizowanych robót (w PLN)

Nazwa i adres  wykonawcy robót

Nazwa i adres Zamawiającego
Informacja o podstawie dysponowania doświadczeniem


















Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące robót wymienionych w w/w wykazie, określające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W przypadku gdy wykonawca będzie polegać na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji doświadczenie na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.



.......................................
           (miejscowość, data)         
.........................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  
                       wykonawcy 




