Załącznik Nr 1 do SIWZ
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ……………………………………………………………………………………….
Siedziba ………………………………………………………………………………………
Województwo ……………………………………. Powiat …………………………………
Nr telefonu/faksu …………………………………………………………………………….
Adres korespondencji ………………………………………………………………………..
Nr NIP ……………………………………………………………………………………….
Nr REGON …………………………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej :…………………………………………………………………

Powiat Jaworski – Starostwo Powiatowe
ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor

OFERTA
W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. TRZECI

POWTÓRZONY PRZETARG PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY
KUZIENNICZEJ W JAWORZE (DROGA WOJEWÓDZKA 374) Z ULICĄ
SŁOWACKIEGO (DROGA POWIATOWA 2176D)
składamy niniejszą
ofertę na wykonanie zamówienia.

1.Wartość netto za całość zamówienia:………………………………………………………… zł
słownie: ……………………………………………………………...……………………………………zł

Kwota podatku VAT, ………………………………………………...…………………………………zł
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Cena brutto za całość
zamówienia:
………………………………………………...……………zł

Słownie: cena brutto
zamówienia:………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………….…………..zł

2. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji
umowy oraz, że oferowane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

3. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się zrealizować w terminie wskazanym przez Zamawiającego
w SIWZ, tj - DO 30 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w niej warunkami, wymaganiami i zasadami postępowania w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Na zrealizowane zadanie udzielimy …………. miesięcy gwarancji

6.Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących czynność / części zamówienia tj
(szczegółowo

określić)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………...
(o ile jest wiadome, podać nazwy podwykonawców);
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu
składania
ofert,
na
potwierdzenie
powyższego
wnieśliśmy
wadium
w
wysokości……………………………………..PLN w formie …………………………………………..……
Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr______________________________ (w przypadku

wniesienia wadium w formie pieniądza).
8. Informujemy, że wybór oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do
następujących towarów/ usług……………………………………………………………………………
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Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodującą obowiązek podatkowy u
Zamawiającego to ………………………………. zł netto.
9. Akceptujemy, że zapłata ceny następować będzie na warunkach, w terminie i w sposób określony w
SIWZ.
10. Oświadczamy, ze informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od_____ do_______ stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy
w załączniku nr__________ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
11.Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
12. Oświadczamy, że jesteśmy:
- małym lub średnim przedsiębiorstwem *
- dużym przedsiębiorstwem*
*niewłaściwe skreślić

Zgodnie z art. 105 i 106 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U z 2015
r. poz. 584 ze zm.)
13. Ofertę składamy na _____________________ stronach.
14. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na

adres:________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
fax_______________________________________________________
e-mail______________________________________________________
15. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ____________ stronach:
1……………….
2………………
………………..
........................., dn. ...................
..................................................
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela)
Uwaga:
1. Jeżeli Wykonawca nie określi okresu gwarancji to Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowane
zadanie 3 lata i przyzna w tym kryterium 0 pkt.
2. Wszystkie pola formularza ofertowego powinny zostać wypełnione – lub w stosownych miejscach skreślone
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Rozdział 3
Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania:

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału w
postępowaniu – KAŻDY WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ
Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
–
KAŻDY WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ ;

Formularz 3.3.

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (propozycja)
–SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA (bez wezwania ) W TERMINIE
3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
INFORMACJI O KTÓREJ MOWA W art. 86 ust. 5 USTAWY PZP

Formularz 3.4. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (propozycja) –
SKŁADA
TYLKO
WYKONAWCA
WEZWANY
ZAMAWIAJĄCEGO – zgodnie z pkt 9.6 IDW;

PRZEZ

Formularz 3.5. Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym potencjale technicznym
(propozycja) – KAŻDY WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ
Formularz 3.6.

Wykaz sprzętu – SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – zgodnie z pkt 9.6 IDW

4

Formularz 3.1
SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Wykonawca:
………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY KUZIENNICZEJ W JAWORZE (DROGA WOJEWÓDZKA 374)
Z ULICĄ SŁOWACKIEGO (DROGA POWIATOWA 2176D)

TRZECI POWTÓRZONY PRZETARG
nr sprawy: RPE. 272. 6 .2018
prowadzonym przez Powiat Jaworski – Starostwo Powiatowe w Jaworze
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY :
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 , 8 ustawy Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
( podpis wykonawcy )

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 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 wykonawcy )
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Formularz 3.1 c.d.

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 wykonawcy )

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 wykonawcy )
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Formularz 3.2
SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca:
………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY KUZIENNICZEJ W JAWORZE (DROGA WOJEWÓDZKA 374)
Z ULICĄ SŁOWACKIEGO (DROGA POWIATOWA 2176D)

TRZECI POWTÓRZONY PRZETARG
nr sprawy: RPE. 272. 6 .2018
prowadzonym przez Powiat Jaworski – Starostwo Powiatowe w Jaworze
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w w pkt 7.2. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział 1 Tom I SIWZ)
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
( podpis wykonawcy )

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w pkt 7.2. Instrukcji dla Wykonawców ( Rozdział 1 Tom I SIWZ )
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis Wykonawcy)
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Formularz 3.2 c.d.

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 Wykonawcy)
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Formularz 3.3
SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA (bez wezwania ) W TERMINIE 3 DNI
OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
INFORMACJI O KTÓREJ MOWA W art. 86 ust. 5 USTAWY PZP

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY KUZIENNICZEJ W JAWORZE (DROGA WOJEWÓDZKA 374)
Z ULICĄ SŁOWACKIEGO (DROGA POWIATOWA 2176D)

TRZECI POWTÓRZONY PRZETARG
nr sprawy: RPE. 272. 6 .2018
prowadzonym przez Powiat Jaworski – Starostwo Powiatowe w Jaworze
w imieniu Wykonawcy :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( wpisać nazwę / firmę Wykonawcy )

oświadczam, że:
•

nie należę/należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp *)

•

należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp , w skład której wchodzą następujące podmioty *) :
Lp.

Nazwa

Adres

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

* niewłaściwe skreślić

UWAGA:
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejszy „Formularz”
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
składa go każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.
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Formularz 3.4
SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
( pieczęć wykonawcy )
UWAGA:

=> Niniejsze zobowiązanie - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO –
zgodnie z pkt 9.6 IDW;
=> Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
• zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp
• dokumenty określające:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
4) czy podmiot , na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub usługi ,
których wskazane zdolności dotyczą

W imieniu: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY KUZIENNICZEJ W JAWORZE (DROGA WOJEWÓDZKA 374)
Z ULICĄ SŁOWACKIEGO (DROGA POWIATOWA 2176D)

TRZECI POWTÓRZONY PRZETARG
nr sprawy: RPE. 272. 6 .2018
Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie ( należy podać informacje
umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby) : _____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: _______
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d) będę realizował nw roboty budowlane , których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące
się do warunków udziału , na których polega Wykonawca : __________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ _____ roku

______________________________________________
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
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Formularz 3.5
SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ

OŚWIADCZENIE
o posiadanym potencjale technicznym

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY KUZIENNICZEJ W JAWORZE (DROGA WOJEWÓDZKA 374)
Z ULICĄ SŁOWACKIEGO (DROGA POWIATOWA 2176D)

TRZECI POWTÓRZONY PRZETARG
nr sprawy: RPE. 272. 6 .2018
prowadzonym przez Powiat Jaworski – Starostwo Powiatowe w Jaworze
w imieniu Wykonawcy :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( wpisać nazwę / firmę Wykonawcy )

oświadczam, że:
•

dysponuję niżej wymienionym sprzętem technicznym:

- koparko – ładowarka – min, szt. 1 lub koparka – min 1 szt. + ładowarka min 1 szt.,
- samochody dostawcze – samowyładowcze o ładowności nie mniejszej niż 20 ton
min 2 szt.
- wibrator płytowy – 1 szt.
- układarka mas bitumicznych o szerokości stołu min 3,0 m. - min. 1 szt. - przez okres
układania nawierzchni
•

dysponował będę niżej wymienionym sprzętem technicznym (np. wypożyczenie,
dzierżawa, zlecenie prac) :

- koparko – ładowarka – min, szt. 1 lub koparka – min 1 szt. + ładowarka min 1 szt.,
- samochody dostawcze – samowyładowcze o ładowności nie mniejszej niż 20 ton
min 2 szt.
- wibrator płytowy – 1 szt.
- układarka mas bitumicznych o szerokości stołu min 3,0 m. - min. 1 szt. - przez okres
układania nawierzchni

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

Formularz 3.6
SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

WYKAZ SPRZĘTU
– SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
– zgodnie z pkt 9.6 IDW

Nazwa
Wykonawcy………………………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………………………
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY KUZIENNICZEJ W JAWORZE (DROGA WOJEWÓDZKA 374)
Z ULICĄ SŁOWACKIEGO (DROGA POWIATOWA 2176D)

TRZECI POWTÓRZONY PRZETARG
nr sprawy: RPE. 272. 6 .2018
oświadczam, że moja firma dysponuje następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu, narzędzi, urządzeń
niezbędnych do wykonania zamówienia:

LP

OPIS (RODZAJ, NAZWA
PRODUCENTA, MODEL)

1

2

ROK PRODUKCJI
ORAZ
DANE
IDENTYFIKUJĄCE
SPRZĘT
(np. nr rej.; nr VIN, nr
seryjny itp.)
3
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LICZBA

PODSTAWA PRAWNA
DYSPONOWANIA
( np. własność, umowa
leasingowa, umowa dzierżawy,
umowa użyczenia itd. )

4

5

…………………………………….. , dnia ……………………………
…..……………………………….………………………………………
(Czytelny podpis lub pieczątka i podpis wykonawcy
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