GMINA ŁABOWA
33-336 Łabowa 38 tel. 18 414 24 50

Załącznik nr 1 do SWZ

.............................................................................................
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

.............................................................................................
(NIP, Regon)

OFERTA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu opublikowanym przez zamawiającego Gmina Łabowa
na:

nr postępowania: RI.271.3.16.2021

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W
M. KAMIANNA I ETAP
działając w imieniu i na rzecz :
...................................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

............................................................................................................................................... ..................
(adres siedziby wykonawcy)

NIP ..................................................
REGON………………………............…..
Nr konta bankowego:
………………..........................................................................................................
nr telefonu ....................................................

e-mail ………………………………………...............

składam niniejszą ofertę:
1.

Oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia, za cenę:
a) brutto : ............................. zł.
(słownie złotych ..........................................................................)
b) tym podatek: VAT .......... %, tj. ............................................. zł,

- która stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Oferuję(-my) udzielenie gwarancji jakości na okres …..… miesięcy, liczonych od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego robót, bez wad i usterek.
3. Wadium w kwocie ……………… PLN (słownie złotych: …………….) zostało wniesione w dniu
……………………w formie: ………………………………………………………………………….
4. W przypadku wybrania oferty, najpóźniej do dnia podpisania umowy, wniosę zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości ………………………………………………………..
w formie/formach:
.......................................................................................................................................................
5. Oświadczam, że (zaznaczyć właściwe pole):
□ 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:
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___________________________________________________________________
należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to _________________
zł netto
Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie mała zastosowanie to
………% VAT
6. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
7. Oświadczam, że uważam się za związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
8. Oświadczam, iż odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Zamawiający
może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych tj. ze strony internetowej:
……………………………………………………………………………………………………….…
9. Oświadczam, że zawarty w specyfikacji wzór umowy został zaakceptowany i zobowiązuję się
w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w
miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
10. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz miejscem
wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykonam zakres prac
zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
11. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy
polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych, niżej wymienionych podmiotów
udostępniających zasoby:
Lp.

Zakres dostępnych wykonawcy zasobów
podmiotu udostępniającego

Firma (nazwa) podmiotu
udostępniającego zasoby

1.

2.
(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wykonawca przewiduje udział podmiotów
udostępniających zasoby)
12. Oświadczam, że w związku z wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia poszczególni
wykonawcy wykonają następujące usługi:
Lp.

Firma (nazwa) wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Wskazanie robót, które będą wykonane
przez wykonawcę

1.

2.
(należy wypełnić tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia)
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13. Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej
wskazanych części zamówienia:
Lp.

Firma (nazwa) podwykonawcy

Część (zakres) zamówienia

1.

2.
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)
14. Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.
15. Oświadczam, iż najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawię do akceptacji Zamawiającego
dokumenty tj.:
a) szczegółowy kosztorys ofertowy (sposób wyliczenia wynagrodzenia zawartego w ofercie) z
podziałem prac oddzielnie – w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej edytowalnej (na
przykład w formacie: ath, kst lub xml);
b) dokumenty (decyzja/e) stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;
c) kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z kopiami dowodów opłaty składek za kolejne okresy
ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w § 2 wzoru umowy;
16. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
17. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuje to:
□ mikroprzedsiębiorstwo*
□ małe przedsiębiorstwo*
□ średnie przedsiębiorstwo*
□ duże przedsiębiorstwo*
□ jednoosobowa działalność gospodarcza
□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
□ inny rodzaj
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Uwaga – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe
oświadczenie należy złożyć dla każdego z wykonawców oddzielnie.
*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców
18. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na
warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SWZ oraz w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
19. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
a) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia;
b) pełnomocnictwa, o którym mowa w Rozdz. X SWZ (jeżeli dotyczy);
c) zaakceptowany wzór umowy (wymóg porządkowy);
d) zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy);
e) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane
Miejscowość i data : ............................................................

..............................................................................
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Uwaga !
Należy podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający rekomenduje zapisanie powyższego pliku w formacie .pdf
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Załącznik nr 2 do SWZ

.............................................................................................
.............................................................................................
Nazwa i adres firmy (Wykonawcy)
.............................................................................................
(NIP, Regon)

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
(składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp)
Ja (My)........................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz:
....................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

.....................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
nr postępowania: RI.271.3.16.2021

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W
M. KAMIANNA I ETAP
oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postepowaniu określone przez
Zamawiającego w SWZ
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.
(Informacje poniżej Wykonawca wypełnia jeśli mają zastosowanie przesłanki wykluczenia)
Oświadczam, że na dzień składania ofert zachodzą w stosunku do mnie podstawy
wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Ustawy (podać mającą zastosowanie
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4,5,7 ustawy).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (opisać):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

RI.271.3.16.2021
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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.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW
DOWODOWYCH:
Ja (My).......................................................................................................
(imię i nazwisko)
 wyrażam(-y) zgodę
 nie wyrażam (-y) zgody** na to,
aby Zamawiający uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały
przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ na potrzeby niniejszego postępowania w zakresie
podstawy wykluczenia o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy
W przypadku wyrażenia zgody dokumenty te pobrać można pod adresami (należy np. adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji,
identyfikator wydruku):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Uwaga !
Należy podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający rekomenduje zapisanie powyższego pliku w formacie .pdf
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Załącznik nr 3 do SWZ

………………………………………………………………….
/pieczęć firmowa/

Oświadczenie wykonawcy o przynależności / braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej*.
Składając ofertę na wykonanie zamówienia pn.

nr postępowania: RI.271.3.16.2021

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W
M. KAMIANNA I ETAP
□ Oświadczamy, iż nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. 2021.275)
□ Oświadczamy, iż należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. 2021.275) z następującymi
podmiotami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu:
Lp.
1.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

2.
3.
…..

Miejscowość i data : ...............................................

...............................................................................
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

1) * niepotrzebne skreślić

RI.271.3.16.2021
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Załącznik nr 4 do SWZ

.............................................................................................
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)
.............................................................................................
(NIP, Regon)

WYKAZ OSÓB
skierowanych do realizacji zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu opublikowanym przez zamawiającego Gmina Łabowa
na:

nr postępowania: RI.271.3.16.2021

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W
M. KAMIANNA I ETAP
działając w imieniu i na rzecz :
...................................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

................................................................................................................................................ ..................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON……………………............…..

NIP ..................................................

nr telefonu ...............................................
e-mail ……………………………............
Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
zdolności technicznych lub zawodowych dysponuję(my) lub będę dysponować niżej wymienionymi
osobami:
Lp.

Imię nazwisko

Nr zaświadczenia

Rodzaj
uprawnień

z właściwego

Podstawa
dysponowania

samorządu
zawodowego

Miejscowość i data : ............................................................

..............................................................................
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Uwaga !
Należy podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający rekomenduje zapisanie powyższego pliku w formacie .pdf
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Załącznik nr 5 do SWZ

.............................................................................................
.............................................................................................
Nazwa i adres firmy (Wykonawcy)
.............................................................................................
(NIP, Regon)

ZOBOWIĄZANIE
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ja (my), ………………………….............................................................................................................
(imię i nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz :
…………………..........................................................................................................................
(pełna nazwa podmiotu udostępniającego zasoby)

…………………..........................................................................................................................
(adres siedziby podmiotu udostępniającego zasoby)
NIP .................................................

REGON………………………………..

na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zobowiązuję się do udostępnienia do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………..…..
(nazwa wykonawcy)

zasobów wskazanych w niniejszym oświadczeniu na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:

nr postępowania: RI.271.3.16.2021

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W
M. KAMIANNA I ETAP
Ponadto oświadczam, że:
a) udostępniam Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie :
……………………………………………………………………………………………………...

RI.271.3.16.2021
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b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………
c) okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił:
……………………………………………………………………………………….………………
d) zrealizuję następujący zakres prac (w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia/kwalifikacji
zawodowych/doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą):
………………………………………………………………………………………………………..
e) w stosunku do podmiotu, który reprezentuję nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w
sytuacjach określonych w Rozdziale VI ust. 1-2 Specyfikacji Warunków Zamówienia
f) podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby.

Uwaga !
Należy podpisać podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający rekomenduje zapisanie powyższego pliku w formacie .pdf
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