Załącznik Nr 1

.
...................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
Nr faksu Wykonawcy: ……………………

...................................................................
(miejscowość i data)

e-mail Wykonawcy:……………………….
Nr sprawy AT.260.10.2016
KWESTIONARIUSZ OFERTOWY
„Wykonanie opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania
„Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu
Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
Nawiązując do przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 326552 - 2016 w dniu 2016-10-19 oraz na tablicy ogłoszeń Muzeum
Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Św., jak również na stronie internetowej
www.muzeumostrowiec.pl oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (określonego w SIWZ i
załącznikach do niej) na poniższych warunkach i za następujące kwoty:
I. CENY OFERTY:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie projektu

CENA NETTO
……………..ZŁ

KWOTA VAT
(.......%)ZŁ

CENA BRUTTO

…………..ZŁ

……………….ZŁ

SŁOWNIE CENA OFERTY BRUTTO: ……………………………………………………………….
Oświadczamy, że udzielamy rękojmi za wady na okres ............ miesięcy* licząc od daty odbioru
ostatecznego.
III. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia nie później niż do 39 lutego 2016r.
IV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia uznajemy się
za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
V. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni
od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
VI. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, który stanowi integralną część SIWZ i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy na zawartych tam
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
VII. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy z udziałem podwykonawców / bez udziału
podwykonawców**)
Dane dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: (jeśli dotyczy) należy
załączyć do oferty, określając cześć zamówienia i nazwę podwykonawcy, który ją będzie
wykonywał.
VIII. Oświadczamy, że wadium w kwocie ……….. zł wnieśliśmy w dniu …………………w formie
II.

……………………….……………………………………………………………
.........................................................................................................
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy na
podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa)
* Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz nie dłuższy niż 60 miesięcy.
**niepotrzebne skreślić

IX. Załącznikami do niniejszej oferty są:

X. XI. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

................................. dnia ............................
.........................................................................................................
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
na podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa)

Załącznik Nr 2
.....................................................
(dane teleadresowe wykonawcy)
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:
Wykonanie opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania
„Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu
Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
prowadzonego przez POWIAT OSTROWIECKI oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt …… (wskazać 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 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt …… (wskazać 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)

Załącznik Nr 3
.....................................................
(dane teleadresowe wykonawcy )
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:
„Wykonanie opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania
„Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu
Krzemionki
oraz Pałacu Wielopolskich”.
prowadzonego przez POWIAT OSTROWIECKI oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:




Oświadczam,
że
nie
podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Oświadczam,
że
nie
podlegam
art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 8 ustawy Pzp

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

…………….……. (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 pkt 1,2 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 następujący/e podmiot/y, 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
podlega/ją wykluczeniu 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
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..…..................................................…….
.............................................................................................................................................. (podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
podlega/ą wykluczeniu 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
UWAGA! Załącznik należy złożyć w terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie
internetowej wykazu wykonawców, którzy złożyli oferty.
……………………………….
pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Wykonanie opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania
„Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu
Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”.
zgodnie z wymogami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) oświadczam, że:
1. Należymy* do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami w tym postępowaniu
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów
l.p.
1.
2.
3.
…

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

……………………….
(miejscowość i data)
……………………………….
podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy
2. Nie należymy do grupy kapitałowej* z wykonawcami w tym postępowaniu
……………………….
(miejscowość i data)
……………………………….
podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy
-należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2
………………………….., dnia …………………
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
_________________________
(podpis)

Załącznik Nr 5
WYKAZ USŁUG
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Lp.

Rodzaj robót, miejsce wykonywania

Wartość robót

Termin realizacji
Rozpoczęcie Zakończenie

Podpis(y):
Załączniki:
dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Załącznik Nr 6
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Imię
i nazwisko

1…………………………

Kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie,
zakres wykonywanych czynności
Projektant
…………………………………………

Podstawa dysponowania osobą podmiotem

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

.....................podpis Wykonawcy..................

