SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKÓWZAMÓWIENIA
TRYB ZAPYTANIAO CENE DO KWOTY 60 000 EURO
POWIAT POZNANSKI
UL. JACKOWSKIEGO18
60-509 POZNAN
www.bip.powiat.poznan.pl
tel. O61 8410 500
fax 061 8480556
Zwany dalej "Zamawiajacym"
Zaprasza do udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cene do kwoty 60.000 Euro, na podstawie art. 69
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SIWZ".
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.), zwanej dalej "ustawa" oraz w sprawach nieuregulowanych ustawa,
przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

INSTRUKCJADLA WYKONAWCÓW
Rozdzial I
1.
2.
3.
4.
5.

Wykonawca winien uwaznie zapoznac sie z wszystkimi zapisami SIWZ.
Wykonawca przedstawi oferte zgodna z postanowieniami SIWZ.
Kazdy Wykonawca zlozy tylko jedna oferte.
Zlozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawce.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

Rozdzial II
Opis sposobu przve:otowaniaofert
1. Oferte stanowi formularz ofertowywraz z zalacznikami

2. Ofertenalezysporzadzicna formularzuofertowymstanowiacymzalaczniknr 1 doSIWZ.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

Do formularza ofertowego nalezy zalaczyc dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.
Dokumenty zalaczone w ofercie moga byc przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii poswiadczonej za
zgodnoscia z oryginalem przez Wykonawce poprzez umieszczenie klauzuli "za zgodnosc z oryginalem". Uznaje sie, ze
pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo do poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii
dokumentu zalaczonego do formularza oferty.
Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wylacznie wtedy, gdy
przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczyteina lub bedzie budzic watpliwosci, co do jej
prawdziwosci, a Zamawiajacy nie bedzie mógl sprawdzic jej prawdziwosci w inny sposób.
Oferte sporzadza sie w jezyku polskim.
Oferta winna byc napisana na maszynie do pisania lub recznie dlugopisem albo niescieralnym atramentem- oferta moze
miec takze postac wydruku komputerowego. Oferta powinna byc zszyta lub zbindowana tak by stanowila calosc.
Oferta powinna byc podpisana przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Pelnomocnictwo do podpisania oferty winno byc dolaczone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów
zalaczonych do oferty ( np. z odpisu z wlasciwego rejestru, zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci
gospodarczej).
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósl zmiany winny byc parafowane przez osobe /osoby/ podpisujaca
oferte wraz z data naniesienia zmiany.
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególnosci formularzu oferty- Wykonawca wypelni
scisle wedlug wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek czesc dokumentów nie dotyczy
Wykonawcy- wpisuje On "nie dotyczy".
Wykonawca moze zlozyc oferte na wlasnych formularzach, których tresc i uklad graficzny musza byc zgodne z
formularzami zalaczonymi do SIWZ.
Wykonawca umiesci oferte w kopercie, która bedzie zaadresowana:
Starostwo Powiatowe ul. Jackowskiego18

60-509 Poman
Oraz bedzie posiadac nastepujace oznaczenia:
"Oferta na trybie zapytania o cene na::
Wykonanie inwentaryzacji budynków szpitala w Puszczykowie. "
14. Koperta powinna byc szczelnie zamknieta w sposób uniemozliwiajacy zapoznanie sie z trescia oferty
15. Wykonawca moze wprowadzic zmiany lub wycofac zlozona oferte przed uplywem terminu skladania ofert.
16. W celu dokonania zmian lub wycofania oferty, Wykonawca zlozy Zamawiajacemu kolejna zamknieta koperte,
oznaczonajak w punkcie 13, z dodaniem slowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".
17. Wykonawca nie moze wprowadzac zmian w tresci oferty po uplywie terminu skladania ofert.
18. Oferta jest jawna, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca skladajacy oferte zastrzegl w odniesieniu do tych informacji, ze nie
moga by one udostepnione innym uczestnikom postepowania.
19. Przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nie ujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
techno logicm e, handlowe lub organizacyjne przedsiebiorstwa co, do których przedsiebiorca podjal niezbedne dzialania
w celu zachowania ich poufnosci.
20. Jezeli oferta zawiera informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa, powinny one byc umieszczone w osobnej
wewnetrznej kopercie zatytulowanej jak w punkcie 13, z dodaniem slów "Tajemnica przedsiebiorczosci".

Rozdzial III
I. Opis przedmiotuzamówienia
1. Przedmiotemzamówieniajest:
Wykonanie inwentaryzacji budynków szpitala w Puszczykowie zgodnie z wymaganiami zawartymi w zalacmiku
stanowiacymzalacmik do niniejszej SIWz.
Rozdzial IV
Oferty wariantowe
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia oferty przewidujacej odmienny niz okreslony w SIWZ sposób wykonania
zamówienia ( oferta wariantowa)
Rozdzial V
Warunki wvmae:ane od wykonawców
1. O zamówienie moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy:
1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek
posiadania takich uprawnien
2) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonania zamówienia
3) posiadaja niezbedny potencjal techniczny do wykonania zamówienia
4) dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
5) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia
6) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
7) zloza oswiadczenie o warunkach gwarancji i serwisu.
Ocena
spelniania
w/w
warunków
dokonana
zostanie
zgodnie
z formula
"spelnia
nie spelnia",
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach wyszczególnionych w pkt V niniejszej SIWZ. Z tresci
zalaczonych dokumentów musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki wykonawca spelnil. Uzupelnienie wymaganych
dokumentów nie jest mozliwe po uplywie terminu skladania ofert, chyba ze, ich nie uzupelnienie skutkowaloby
uniewaznieniem postepowania.
Nie spelnienie chociazby jednego z w/w warunków skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania. Oferta
Wykonawcy wykluczonego traktowana bedzie jako odrzucona.

Rozdzial VI
Dokumentvwvmae:anew ofercie.
1. Wykonawca zalaczy do oferty nastepujace dokumenty;
1. Wypelnionyformularz ofertowywraz z kalkulacja cenowa.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji gospodarczej, wystawionego nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladnia ofert.
Swiadczenie Wykonawcy, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówien Publicznych.
Oswiadczenie Wykonawcy, ze nie zalega z uiszczeniem podatków, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne lub zaswiadczen, ze uzyskal on zgode na zwolnienie, lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci, lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji organu podatkowego.
Umowe regulujaca wspólprace podmiotów wystepujacych wspólnie.
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat uslug, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zalaczenia dokumentów
potwierdzajacych, ze uslugi te zostaly wykonane nalezycie.
Wykaz osób i podmiotów, które beda wykonywac zamówienie lub beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
niezbednymi do wykonania zamówienia. Kopie dokumentów
potwierdzajacych prawo pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania, we wszystkich
branzach( uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci
do wlasciwej izby budownictwa)
Zaakceptowany projekt umowy.

UWAGA:
2. Dokumenty moga byc przedstawione w formie oryginalów albo kopii poswiadczonych za zgodnosc z oryginalem przez
upowaznioneego)ych przedstawiciel(a)iWykonawcy( patrz równiez rozdz. VI).
3. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu ( np.
wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacejkopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem)
4. W przypadku poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienio(a)e w
dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo.
Pelnomocnictwo powinno byc przedstawione w formie oryginalu lub poswiadczone notarialnie za zgodnosc z oryginalem
kopii.
5. W przypadku konsorcjum, kazdy z przedsiebiorców tworzacych konsorcjum sklada oddzielnie dokumenty wymienione w
pkt 2,3,4. W odniesieniu do pozostalych dokumentów konsorcjum sklada jeden wspólny dokument.
6. Zamawiajacy moze, zadac w wyznaczonym
Wykonawców dokumentów.
1.
2.

przez siebie terminie wyjasnien

dotyczacych

przedstawionych

przez

Dokumenty moga byc przedstawione w formie oryginalów albo poswiadczonych przez Wykonawce kopii.
Jezeli dokumenty podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach z pkt. 1 nalezy zalaczyc upowaznienie do
podpisu dla tej osoby.

Rozdzial vn
Wykonawcy mO21Jwspólnie ubiee:ac sie o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).
W takim przypadku ich oferta musi spelniac nastepujace wymagania:
1) kazdy wykonawca obowiazany jest wskazac, iz posiada doswiadczenie w wykonywaniu zamówienia
przewidzianego do wykonania,
2) w odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajacego, kazdy z przedsiebiorców wchodzacy w sklad
konsorcjum oddzielnie musi udokumentowac, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9
ustawy Prawo zamówien publicznych,
3) oferta musi byc podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiazywala wszystkich wykonawców wystepujacych
wspólnie,
4) wykonawcy wystepujacy wspólnie musza ustanowic pelnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub/oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego.
Uwaga:
a) tresc pelnomocnictwa powinna dokladnie okreslac zakres umocowania,
b) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wylacznie z pelnomocnikiem (liderem),
wypelniajac formularz ofertowy, jak równiez inne dokumenty powolujace sie na "Wykonawce"; w miejscu "np. nazwa i adres
Wykonawcy" nalezy wpisac dane dotyczace wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pelnomocnika konsorcjum

Rozdzial VIll
Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Wykonawca poda cene w PLN netto i brutto (z VAT) za calosc zamówienia - zgodnie z formularzem ofertowym.
2. Wszystkie ceny powinny zawierac w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce (nie dopuszczalne sa
zadne negocjacje cenowe).
3. W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a takze dwuletnia
gwarancje na przedmiot zamówienia.
4. Zamawiajacy informuje, ze w wyniku realizacji umowy nie bedzie prowadzone rozliczenie w innych walutach niz PLN.

Rozdzial IX
Kryteria oceny ofert
cena

- 100%

Oferta moze uzyskac maksymalnie 100 punktów.
1.

Cena wyliczana wg wzoru
Cn : Cb x 100 pkt; gdzie: Cn - cena najnizsza, Cb - cena badana.
Rozdzial XI
Termin zwiazania oferta
1.

Termin zwiazania Wykonawców zlozona oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu
skladania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu zwiazania zlozona oferta, Zamawiajacy moze tylko jeden raz
zwrócic sie do Wykonawców o przedluzenie tego terminu o kolejne 30 dni.

Rozdzial xn
Termin wykonywania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Rozdzial XIll
Miejsce i termin skladania ofert
l. Miejsce: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,60-509 Poznan
2. Termin: do dnia 2006 r., do godziny 11:00.
3. Oferty zlozone po terminie zostana zwrócone bez otwierania po uplywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
4. Zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert w celu umozliwienia wykonawcom uwzglednienia w ofertach
otrzymanych wyjasnien albo uzupelnien, dotyczacych SIWZ, o których mowa w rozdziale XVIII.

5. Na wniosek wykonawcy, który nie jest w stanie zlozyc oferty w wyznaczonym terminie z powodu okolicznosci od niego
niezaleznych, Zamawiajacy moze przedluzyc termin skladania ofert.

6. Przedluzenie terminu skladania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego uplywem.
7. O przedluzeniu terminu Zamawiajacy powiadomi natychmiast kazdego Wykonawce, któremu przeslano SIWZ.
Rozdzial XIV
Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 w
dniu, w którym uplywa termin skladania ofert, o godz. 11:05.

Rozdzial XV
Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka przeznaczyl na realizacje zamówienia.
3. Po otwarciu ofert Zamawiajacy poda imie i nazwisko, nazwe (firme) oraz adres (siedzibe) Wykonawcy, którego oferta
jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego. Informacje te
zostana odnotowywane w protokole postepowania.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

W przypadku, gdy Wykonawca nie byl obecny przy otwieraniu ofert, moze wystapic do Zamawiajacego z wnioskiem o
przeslanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiajacy przesle niezwlocznie te informacje.
W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zadac udzielenia przez Wykonawców wyjasnien
dotyczacych tresci zlozonych przez nich ofert.
Zamawiajacy poprawi oczywiste omylki w tekscie oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajacy poprawi omylki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty zgodnie z art. 88 ustawy Prawo Zamówien
Publicznych (Dz .D. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).
Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawców, o których mowa wart. 24 ustawy Prawo Zamówien Publicznych
(Dz. D. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).
Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postepowania bedzie uznana za odrzucona.
O wykluczeniu z postepowania Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wykluczonego Wykonawce, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne.
Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:
1) Ofertajest nie zgodna z ustawa Prawo Zamówien Publicznych lub niniejsza specyfikacja,
2) Zlozenie oferty przez Wykonawce stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
3) Zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) Zostala zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia,
5) Oferta zawiera omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mozna poprawic na podstawie art. 88 ustawy
Prawo Zamówien Publicznych (Dz. D. z 2004 r. Nr 19, poz. 177),
6) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzil sie na poprawienie omylki
rachunkowej w obliczeniu ceny,
7) Jest niewazna na podstawie odrebnych przepisów.
O odrzuceniu oferty Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Wykonawce, którego oferte odrzucil. Informacja ta bedzie
zawierac uzasadnienie faktyczne i prawne, bedzie przeslana jednoczesnie do wszystkich wykonawców, których oferty
beda odrzucone.
Z tytulu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysluguja zadne roszczenia przeciwko Zamawiajacemu.
Oferty nie odrzucone zostana poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert okreslonymi w SIWZ.

Rozdzial XVI
Udzielenie zamówienia
1. Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferowal naj nizsza cene.
2. O wyniku Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie pozostalych Wykonawców, wskazujac imie i nazwisko lub nazwe
3.

4.

(firme) oraz adres (siedzibe) tego Wykonawcy, którego oferte wybrano oraz cene.
Zawiadomienie o wyborze oferty okreslajace poza danymi, o których mowa w pkt 2 takze miejsce i termin zawarcia
umowy zostanie niezwlocznie doreczone Wykonawcy, którego oferta zostala wybrana.
Jezeli Wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy Zamawiajacy wybierze te sposród
pozostalych ofert, która uzyskala najwyzsza liczbe punktów, chyba ze uplynal termin zwiazania oferta okreslony w
Rozdziale XI.

Rozdzial xvn
Uniewaznienie.l!!!!!m.owania
1. Zamawiajacy uniewazni przetarg w przypadkach, gdy:

2.
3.
4.

1) Nie zlozono zadnej oferty nie podlegajacej odrzuceniu,
2) Cena najkorzystniejszej oferty przewyzszy kwote, która zamawiajacy moze przeznaczyc na finansowanie
zamówienia,
3) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zamówienia nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej przewidziec,
4) Nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie a
Wykonawcy wezwani przez Zamawiajacego nie zlozyli w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych,
5) Postepowanie jest dotkniete wada uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
W zawiadomieniu o uniewaznieniu przetargu Zamawiajacy poda uzasadnienie faktyczne i prawne uniewaznienia.
Zawiadomienie zostanie przeslane do wszystkich Wykonawców.
W przypadku uniewaznienia z winy Zamawiajacego postepowania o zamówienie publiczne Wykonawcom, którzy
zlozyli oferty nie podlegajace odrzuceniu, przysluguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w
postepowaniu, w szczególnosci kosztów przygotowania oferty.

Rozdzial XVllI
Sposób porozumiewaniasie z Wykonawcami
1. Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie z Wykonawcami oraz przekazywanie oswiadczen i dokumentów droga
pisemna.

2. Wykonawca, a takze organizacje zrzeszajace wykonawców, o których mowa wart. 179 ust 3-5 ustawy Prawo Zamówien
Publicznych, moga zwrócic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie SIWZ.

3. Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien, chyba, ze prosba o wyjasnienie SIWZ wplynie na mniej niz 6 dni przed
terminem skladania ofert.

4. Zamawiajacy
5.

przesle tresc wyjasnien wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ, bez ujawniania zródla
zapytania.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uplywem terminu do skladania
ofert, zmodyfikowac tresc dokumentów zawierajacych SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupelnienie zostanie przekazane
niezwlocznie wszystkim Wykonawcom i bedzie dla nich wiazace.

Osobami Uprawnionymido bezposrednieeo kontaktowaniasie z Wykonawcami sa:
Aleksandra Waszak - Dyrektor Wydzialu Administracyjnego
tel. 061 8410 574; e-mail: aleksandra.waszak@powiatpoznan.pl
Maria Pawlicka - Kierownik Zespolu Inwestycji i Remontów
Tel. 061 8410-584; e-mail: Maria.pawlicka@powiatpoznan.pl

Wydawanie SIWZ - Starostwo Powiatowe w Poznaniu pok. Nr 308

Rozdzial XIX
ZobowiazaniaWykonawcyzwiazane z umowa
Zostaly okreslone w projekcie umowy.

Rozdzial XX
Pouczenie o srodkach ochrony prawnejwykonawcyw toku postepowania o udzieleniezamówienia
Wykonawcy przysluguja srodki ochrony prawnej w formie:
Protestu kierowanego do Zamawiajacego,
Odwolania od oddalenia lub odrzucenia protestu przez Zamawiajacego kierowane do Prezesa Urzedu Zamówien
Publicznych,
Skargi na wyrok zespolu arbitrów wnoszonej do sadu za posrednictwem Prezesa urzedu Zamówien Publicznych.
Zasady wnoszenia i rozpatrywania srodków ochrony prawnej reguluja przepisy ustawy Prawo zamówien Publicznych od art.
179 do art. 198.

Rozdzial XXI
Postanowienia koncowe
1. Ewentualne zmiany dokonaneprzez Wykonawcewe wzorze umowy nie beda przez Zamawiajacegouwzglednione.
2. Zamawiajacy nie przewiduje zadnych szczególnych formalnosci, które powinny zostac dopelnione po zakonczeniu
przetargu w celu zawarcia umowy
Zalacznik nr 1 do SIWZ

WYKONAWCA

""""""""""""""""""""'"

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON)

, dnia

2006 r.

(miejscowosc)
"""""""""""""""""""""""""'"

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

(nazwa i adres Zamawiajacego)

FORMULARZ OFERTY

W trybie zapytania o cene na;
Wykonanie inwentaryzacji budynków Szpitala w Puszczykowie.
Deklarujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy zgodnie ze szczególowakalkulacja cenowa:
netto

zl (slownie

brutto z podatkiemVAT

),
zl ( slownie

).

w tym na:
l. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzezen
oraz ze zdobylismy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia publicznego.
3. Oswiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy zostal przez nas
zaakceptowany i zobowiazujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Jestesmy swiadkami, ze gdyby nie doszlo do zawarcia umowy z naszej winy
wniesione przez nas w drugim etapie wadium przepada na rzecz zamawiajacego.
4. Oferta zawiera
ponumerowanych stron.
5. Zalacznikami do oferty sa:

...
,.....
(podpis osoby upowaznionej

pieczec firmowa oferenta

OSWIADCZENIE

PRZYSTEPUJAC DO UDZIALU W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA:
WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDYNKÓW SZPITALA W PUSZCZYKOWIE.
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 postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie:
1) wykonawców, którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode
niewykonujac 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 wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono;
3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne
lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego 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 osiagniecia korzysci majatkowych;
5) spólki jawne, których wspólnika 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;
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 gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w 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 gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w
celu osiagniecia korzysci majatkowych;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;
10) wykonawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa wart. 22 ust. l
pkt 1-3.
2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie równiez wykonawców, którzy:
l) wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie
w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, z wyjatkiem
autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jezeli przedmiotem postepowania o
udzielenie zamówienia sa prace projektowe wynikajace z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, sporzadzonych przez tych autorów;
2) zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania;
3) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów
potwierdzajacych spelnianie tych warunków;
4) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na
przedluzenie okresu zwiazania oferta.

""""""""""""""""""""""""""".........

(pieczec i podpis osoby upowaznionej)

WYKAZ ZAMÓWIENZREALIZOWANYCHPRZEZ OFERENTAW CIAGU OSTATNICH 3-LAT
ODPOWIADAJACYCHCHARAKTEROWININIEJSZEGOZAMÓWIENIAI O PORÓWNYWALNEJ
WARTOSCI.

Nazwa i adres Wykonawcy

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"...........
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"

Lp.

Rodzaj i zakres Zamówienia

Calkowita
wartosc

Termin realizacji

Nazwa zamawiajacego

Do niniejszego zestawienia oferent zobowiazany jest dolaczyc dokumenty potwierdzajace, ze zamówienia zostaly
zrealizowane z nalezyta starannoscia

"""""""""""""""""""""""""""""""""'"

!Podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy!

