załącznik nr 1 do SIWZ


FORMULARZ OFERTOWY


Znak postępowania: ZP.271.9.2016

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 sieci wodociągowej  od ul. Grunwaldzkiej w mieście Ostróda  do miejscowości Górka Gmina Ostróda”

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.  Okres gwarancji................................................. miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy


3. Termin wykonania zamówienia, oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (projekt umowy). Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. 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.
7. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami ustalonymi w projekcie  umowy, w formie ….....................................................................
8.	Wadium w kwocie 6 000,00 zł zostało wniesione w dniu ........ w formie:.............................................
	Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:
	................................................................................................................................
	lub na adres:..............................................................................................................
9. W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z ……………………………………………
/imię i nazwisko/ telefon kontaktowy/
	Załączniki do niniejszej oferty stanowią:

	……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Następujące informacje i dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  z 2003r. Nr 153, poz. 1503) i nie mogą być udostępnione do publicznej wiadomości.
	……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

12.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


Zamawiający:
………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres

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. Budowa sieci wodociągowej od ul. Grunwaldzkiej w mieście Ostróda  do miejscowości Górka Gmina Ostróda (ZP.271.9.2016), prowadzonego przez Gminę Ostróda , oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

							…………………………………………
(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: ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………

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

							…………………………………………
(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.

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
							…………………………………………
(podpis)
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. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

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

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

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

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

							…………………………………………
(podpis)



















Znak postępowania: ZP.271.9.2016

Załącznik nr 3 do SIWZ
......................................................................
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy/wykonawców)


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej  od ul. Grunwaldzkiej w mieście Ostróda  do miejscowości Górka Gmina Ostróda”


WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKU 

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 zasobów 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. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.




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










Załącznik Nr 4 do SIWZ
......................................................................
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy/wykonawców)


WYKAZ  OSÓB 


Znak postępowania: ZP.271.9.2016

A/. Oświadczamy, że przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej 
od ul. Grunwaldzkiej w mieście Ostróda  do miejscowości Górka Gmina Ostróda skierujemy następujące osoby:

Minimalne wymagania
Rozdział VII pkt. 2.2. SIWZ
Imię i  nazwisko

 Doświadczenie jako kierownik podobnych robót 

Wymagane/
posiadane
Wykształcenie 
Posiadane uprawnienia budowlane,  


UWAGI 
Kierownik Budowy 
- min. 5 lat  jako kierownik   budowy
-Wykształcenie wyższe lub średnie  
- Uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

5/

posiadam/ nie posiadam*

Uprawnienia  budowlane w specjalności .....................................................

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


*(niepotrzebne skreślić)

Dysponuję(emy)/będziemy dysponować

(niepotrzebne skreślić)

B. PODWYKONAWCY 
Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,  w tym podwykonawców na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
a)………….. ...............................................................................................................
b)………….. ...............................................................................................................  


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








