ZP.271.1.2019.GC

Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
Adres poczty elektronicznej…………………………………………………………….
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
Dane dotyczące zamawiającego:
Nazwa zamawiającego
Miasto Kostrzyn nad Odrą
Ulica: Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Zobowiązania wykonawcy:
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia szczegółowo określony
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
obejmujący roboty budowlane na zadaniu pn: „Budowa krytej pływalni
w Kostrzynie nad Odrą”.
Zakres robót obejmuje min: Budowę hali basenowej w Kostrzynie nad Odrą
przy ul. Fabrycznej o powierzchni użytkowej obiektu – 3.983,96 m2, kubaturze
26.804,22 m3 wyposażoną w basen główny 6 torowy o wymiarach 15,50 m x
25,05 m o powierzchni 388,28 m2 w konstrukcji niecki stalowej, basen do nauki
pływania wraz z basenem rekreacyjnym ze zjeżdżalnią o powierzchni ok.
238,00 m2, basen dla dzieci o powierzchni ok. 42,00 m2, wraz z widownią na
antresoli, strefą saun,
częścią szatniowo – sanitarną z wyposażeniem,
zapleczem socjalnym, częścią administracyjną, instalacjami wodnokanalizacyjną,
grzewczą,
wentylacyjną,
elektryczną,
fotowoltaiczną,
teletechniczną,
zagospodarowaniem terenu, budową ogrodzenia, bram
wjazdowych, małą architekturą, roboty porządkowe.
Oferowana cena wg poniższego zestawienia:
cena netto ogółem.............................................................................................................zł
(słownie: ............................................................................................................................)
podatek VAT ogółem..........................................................................................................zł
cena brutto ogółem..........................................................................................................zł
(słownie: .............................................................................................................................)

Termin płatności: 21 dni
Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: 31.03.2021r.
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: 28.05.2021r.
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):
1. Część kubaturowa wraz z zagospodarowaniem…………………..
2. Niecki basenowe, wanny jacuzzi, zjeżdżalnia - wymagany okres
gwarancji…………………...
3. Technologia uzdatniania wody obejmująca wszystkie systemy………………………
4. Instalację wentylacji mechanicznej…………………………
5. Pozostałe elementy przedmiotu zamówienia oraz instalację………………………...
Doświadczenia kierownika budowy ( wyrażony w liczbie inwestycji w zakres której wchodziła
budowa basenów ) ……………………………...
Inne: ...................
Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w niej zasadami postępowania;
2) zapoznaliśmy się ze wzorem umowy załączonej do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
3) Oświadczam, że przedsiębiorstwo należy do:
małe
duże
średnie
WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować
na poniższy adres:
imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
tel.: …………………………. faks: …………………………
e-mail: ……………………………………………………….
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do
składania ofert, tj. do dnia 06.03.2019r.
Oświadczam, że:
zamówienie wykonamy osobiście *
zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia*

Lp.

Części zamówienia, które Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom

Nazwa i adres firm podwykonawców

1

2

UWAGA:
W przypadku braku wskazania części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone
podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami
własnymi Wykonawcy.
Oświadczam, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie
art. 22a ust.1 Prawa zamówień publicznych, polegam na zdolnościach technicznych lub
zawodowych* lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej* podmiotów wskazanych poniżej:
UWAGA:
W przypadku kiedy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
Lp.
Nazwa i adres podmiotu

Zakres udostępnianych zasobów

1.

2.

ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
 Kosztorys ofertowy (Załącznik nr 1A do SIWZ)
 Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ);
 Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do SIWZ);
 Oświadczenie o wystąpieniu u zamawiającego obowiązku podatkowego. (Załącznik
nr 7 do SIWZ);
Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
Miejscowość, data

____________________________________
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

*niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Miasto Kostrzyn nad Odrą
Ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
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 SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą”.
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr ZP.271.1.2019.GC
…………….……………. (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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr ZP.271.1.2019.GC
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)

Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
Miasto Kostrzyn nad Odrą
Ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
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 krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą”.
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp. oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) 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 pkt 1) i 8) 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)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a
ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
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 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)

Załącznik nr 4 do SIWZ
Nazwa wykonawcy
...............................................................................................................
Adres wykonawcy
...............................................................................................................
Miejscowość ................................................
Data .........................
WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH
5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wymagany jest w
celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Lp.

Odbiorca *

Wartość.

Przedmiot wyk. robót

Data i miejsce
wykonania

* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych, ich
rodzaj i wartość, daty i miejsce wykonania oraz dokumenty potwierdzające wykonanie
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego ukończenia.
________________________________
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy

_________________________________
Czytelne podpisy osób uprawnionych do
do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

„Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą”.
1. Personel kluczowy Wykonawcy przeznaczony do realizacji zadania

Stanowisko
(zgodnie z wymogami
SIWZ)

Imię
i Nazwisko

Posiadane
kwalifikacje
(uprawnienia, dane
dot. decyzji o
nadaniu uprawnień,
data nadania)

Informacje na temat
doświadczenia
(ilość lat, wykonane
inwestycje – nazwa
czas realizacji,
funkcja)

Informacje
o sposobie
dysponowania
osobą

* Wskazanie formy (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa współpracy, itp.)
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające doświadczenie kierownika budowy
w zakresie kierowania budową obiektów basenowych.
Oświadczam, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają na chwilę
składania niniejszej oferty wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień i są one wymagane zgodnie z SIWZ.

.................................................................
Podpis/podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty

Załącznik nr 6 do SIWZ
„Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
Tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy którzy złożyli odrębne
oferty w postępowaniu”.

pieczęć nagłówkowa Wykonawcy

.............................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)

.............................................................................................................................
(adres siedziby Wykonawcy)

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane pn.:

„Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą”.
oświadczam na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, że Wykonawca, którego reprezentuję:
- nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp*
- należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp i poniżej składam listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, podając nazwę, adres*:
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

........................................, dnia ...........................

…...…...............................................................................
(czytelne podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ
Wykonawca :
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
zadania pn.:

„Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą”.
w myśl art. 91 ust.3a oświadczam, że wybór niniejszej oferty
prowadzić będzie/ nie będzie prowadzić1 do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług

Wartość bez kwoty podatku.

…...........................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Zgodnie z art. 91.ust.3a. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017 poz. 1579 t.j.) Jeżeli złożono ofertę,
której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług , zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

1

Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu, jak i wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem i przedłożę Zamawiającemu w celu realizacji umowy o zamówienie
publiczne.*

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

_____________________________
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

