Zalacznik nr 2
adres

/Nazwa

oferenta/

.................................................
/ miejscowosc i data/

OFERTA
Do
.................................................
..................................................
.................................................

Odpowiadajac na zaproszenie do WZIeCIaudzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie tennomodemizacji budynków Liceum Ogólnoksztalcacego w Puszczykowie ul.
Kasprowicza 3 zgodnie z wymaganiami okreslonymiw SIWZ, opublikowanew Biuletynie Zamówien Publicznych nr
z
dnia
poz. nr
,
1. Oferujemy wykonanie robót, bedacych przedmiotem zamówienia za cene:
z1,
slownie
zl,
plus
podatek
VAT
%,
tj
zl, zgodnie z kosztorysem ofertowym (formularzem cenowym*),
stanowiacymintegralna czescniniejszej oferty;
w
2. Roboty
stanowiace
przedmiot
zamówienia
wykonamy
tenninie:
miesiecy od daty zawarcia umowy;
na
3. Na
calosc wykonanych
robót udzielamy
Zamawiajacemu gwarancji
okres
miesiecy;
4. Oswiadczamy,ze zapoznalismy sie ze specyfikacjaistotnych waru11kówzamówienia (w tym ze wzorem umowy) i
nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemywarunki w niej zawarte;
5. Oswiadczamy,ze spelniamywarunki udzialu w postepowaniu okreslone wart. 22 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177);
6. Oswiadczamy,ze uwazamy sie za zwia;1:anych
niniejsza oferta na czas wskazany w SIWZ.
7. Roboty objete zamówieniemzamierzamywykonac sami. *
8. l. Nastepujaceroboty zamierzamyzlecic podwykonawcom:*
9.
l/
podwykonawca:.......................................
10.
2/
podwykonawca........................................
11.
3/
podwykonawca........................................
w
formie
12. Wadium
o
wartosci
wnieslismy
w
dniu
......................
...........................................................................

13. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowia;1:Ujemysie do zawarcia umowy w mIejSCUi terminie
wskazanymprzez zamawiajacego.
14. W przypadku wystapienia okolicznosci, o których mowa wart. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówien publicznych,
nie bedziemy zglaszac roszczen do wniesionegowadium;
15. Zobowia;1:ujemysie, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w okreslonej w SIWZ wysokosci, tj. o wartosci
z1,
slownie
zl, w
fonnie
przed terminem
podpisania umowy;
16. Oferta zostala zlozona na
stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr
do nr
..............

17. Niniejszym informujemy, iz infonnacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach od do
stanowia
tajemnice przedsiebiorstwaw rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie
moga byc ogólnie udostepnione.
18. Integralnaczesc oferty stanowianastepujace dokumenty:**
1/ .................................................
2/..................................................
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3/.................................................
4/................................................
51..............................................
6/.................................................
7/.................................................
... .. ... .... ...

..... .. ... ., ..

lupelnomocnieni przedstawiciele
oferenta!
..."..........................................
Uwaga:
*
Niepotrzebne skreslic
**
Jezeli dolaczane sa odpisy dokumentów lub ich lwpie, to musza byc one poswiadczone przez Wykonawce za
zgodnosc

z oryginalem
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Zalacznik nr 3

WYKAZ ZAMÓWIEN ZREALIZOWANYCHPRZEZ OFERENTAW CIAGU OSTATNICH5-LAT
ODPOWIADAJACYCHCHARAKTEROWI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIAI O PORÓWNYWALNEJ
WARTOSCI.

Nazwa i adres Wykonawcy ............................................................................................
,.........................................

L.p.

Rodzaj i zakres Zamówienia

Calkowita
wartosc

Termin realizacji

Nazwa zamawiajacego

......... ...,......
/Podpis upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy/
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......

Zalacznik nr 4
WYKAZ PRACOWNIKÓWNADZORU,KTÓRZY BEDA UCZESTNICZYCW WYKONANIUZAMÓWIENIA

Nazwa i adresWykonawcy

,....................................................................................

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

Lp.

Nazwisko i imie

Funkcja
(rola) w
realizacji

Lata doswiadczenia

Opis posiadanychuprawnien,
kwalifikacji

ZamÓWIenIa

* zalaczyc uprawnienia
........................................
/Podpis upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy/
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pieczec firmowa oferenta

OSWIADCZENIE
PRZYSTEPUJACDO UDZIALUW POSTEPOWANIUO UDZIELENIE ZAMÓWIENIAPUBLICZNEGOW
TRYBIE PRZETARGUNIE OGRANICZONEGO NA WYKONANIETERMO MODERNIZACJI BUDYNKÓW
LICEUM OGÓLNOKSZTALCACEGOW PUSZCZYKOWIEUL. KASPROWICZA3.
Oswiadczam ze :
1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek
posiadania takich uprawnien;
2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.

Z postepowaniao udzieleniezamówieniawyklucza sie:
l) wykonawców,którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode nie wykonujac
zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia
postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za które
wykonawcanie ponosi odpowiedzialnosci;
2) wykonawców,w stosunkudo których otwarto likwidacje lub którychupadlosc ogloszono;
3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiemprzypadków gdyuzyskali oni przewidzianeprawem zwolnienie, odroczenie,rozlozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymaniew calosci wykonania decyzjiwlasciwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie
zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiagnieciakorzysci majatkowych;
5) spólkijawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o
udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwopopelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;
6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w
zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia,przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemulub inne przestepstwo popelnionew celu osiagniecia korzysci majatkowych;
7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne,których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowych;
8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemulub inne przestepstwo popelnionew celu osiagnieciakorzysci majatkowych;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialnoscipodmiotówzbiorowychza czyny zabronione pod grozbakary;
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10) wykonawców,którzy nie spe1niajawarunkówudzialu w postepowaniu,o których mowa wart. 22 ust. 1 pkt 1-3.
2. Z postepowaniao udzielenie zamówieniawyklucza sie równiez wykonawców,którzy:
1) wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie w celu
sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymiw dokonywaniutych czynnosci, z wyjatkiem autorów miejscowych
planów zagospodarowaniaprzestrzennego, jezeli przedmiotem postepowania o udzielenie zamówienia sa prace
projektowe wynikajace z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporzadzonych przez tych
autorów;
2) zlozyli nieprawdziwe informacjemajace wplyw na wynik prowadzonegopostepowania;
3) nie zlozyli oswiadczenia o spe1nianiuwarunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów potwierdzajacych
spelnianietych warunków;
4) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na przedluzenie
okresu zwiazaniaoferta

.
(pieczec i podpis osoby upowaznionej)
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