Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ

OFERTY

Wykonawca* :
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
Zarejestrowany adres Wykonawcy :
.......................................................................................................................................................
Adres do korespondencji:
.......................................................................................................................................................
Numer telefonu: ...........................................................................................................................
Numer faxu: .................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ........................................................................................................
Osoba wskazana do kontaktów z Zamawiającym (imię i nazwisko, nr telefonu, faksu i adres
poczty elektronicznej)
.......................................................................................................................................................
Nr rachunku bankowego lub adres, na który należy zwrócić wadium:
.......................................................................................................................................................
* w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać
Pełnomocnika
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Remont pokryć
dachowych na obiektach budowlanych znajdujących się na Dziecińcu Zwierzęcym
oraz na budynku Afrykanum” o znaku 02/R/2015, w którym Zamawiającym jest ZOO
Wrocław Sp. z o.o.
oferuję realizację przedmiotu zamówienia w zakresie oraz zgodnie z wymogami
określonymi SIWZ za następującą cenę ryczałtową:
cena netto za realizację całości przedmiotu zamówienia:
1.

.............................................................................................................................…………… zł
podatek VAT w wysokości ............ %, tj. .............................................................................. zł
cena brutto .............................................................................................................................. zł
w tym:
a) cena netto za realizację przedmiotu zamówienia w zakresie Dziecińca Zwierzęcego:
.............................................................................................................................…………… zł
podatek VAT w wysokości ............ %, tj. .............................................................................. zł
1

cena brutto .............................................................................................................................. zł
b) cena netto za realizację przedmiotu zamówienia w zakresie Afrykanum:
.............................................................................................................................…………… zł
podatek VAT w wysokości ............ %, tj. .............................................................................. zł
cena brutto .............................................................................................................................. zł
2. Oświadczam, że udzielę gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ……
miesięcy1 (brak wypełnienia oznacza, że oferuję 60 m-cy gwarancji).
3. Oświadczam, że akceptuję termin płatności: 21 dni.
4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ i akceptuję jej postanowienia.
6. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi / część prac
zamierzam powierzyć podwykonawcom2, w tym:
Zakres powierzonych prac …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………3
7. Podwykonawcy, na których zasoby powołuję się ubiegając się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia (podać nazwę): ……………………………………………3
8. Zobowiązuję się do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy polisy
ubezpieczeniowej, potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej (deliktowej i kontraktowej) za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem
przedmiotu umowy na sumę ubezpieczenia co najmniej 250.000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia.
9. Oświadczam, że najpóźniej przed podpisaniem umowy o udzielenie niniejszego
zamówienia, przedłożę Zamawiającemu kopię uprawnień budowlanych posiadanych
przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika budowy w Wykazie osób.
10. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
11. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ oraz
zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w wyznaczonym
przez Zamawiającego miejscu i terminie.
12. Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba
prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.2
13. Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie
załączonego: pełnomocnictwa/odpisu z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z
Krajowego Rejestru Sądowego.2
1 - wpisać oferowany okres gwarancji: 60, 66 albo 72 m-ce
2 - niepotrzebne skreślić
3 - podać jeśli dotyczy

Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy:

........................................................
(pieczątka i podpis)
Data : .............................................
2

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.
zm.), dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
w zakresie określonym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania na zadanie pn.
„Remont pokryć dachowych na obiektach budowlanych znajdujących się na Dziecińcu
Zwierzęcym oraz na budynku Afrykanum”, znak: 02/R/2015.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy:

........................................................
(pieczątka i podpis)
Data : ..............................................
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Załącznik nr 2.2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że nie
podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Remont pokryć
dachowych na obiektach budowlanych znajdujących się na Dziecińcu Zwierzęcym oraz
na budynku Afrykanum”, znak: 02/R/2015 na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy:

...................................................
(pieczątka i podpis)
Data : .........................................
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Załącznik nr 2.3 do SIWZ

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
(w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
Dz. U. Nr. 50, poz. 331 z późn. zm.)
Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) biorąc udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont pokryć dachowych na
obiektach budowlanych znajdujących się na Dziecińcu Zwierzęcym oraz na budynku
Afrykanum”, znak: 02/R/2015 niniejszym informuję, że:
1. Należę/Nie należę* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.)
2. Należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą: **
L.p.

Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej

1
2
...
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.
Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy:

........................................................
(pieczątka i podpis)
Data : ..............................................
* niepotrzebne skreślić
** należy wypełnić, jeśli dotyczy
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Załącznik nr 2.4 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp

Przedmiot umowy
(opis zrealizowanych prac)

1

2

Czas
realizacji
od – do
(dzieńmiesiąc-rok)
3

Miejsce
wykonania

Podmiot
zlecający prace

Nazwa
Wykonawcy/Podmi
otu trzeciego

4

5

6

1

2

…

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki podając kompletne,
jednoznaczne i nie budzące wątpliwości informacje, z których wynikać będzie spełnianie
opisanego w dziale VII pkt 2 lit. a) SIWZ warunku wiedzy i doświadczenia.
UWAGA: W kol. 6 należy podać nazwę Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
niniejszego zamówienia lub nazwę podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się
Wykonawca.
Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy:

........................................................
(pieczątka i podpis)
Data : ..............................................
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Załącznik nr 2.5 do SIWZ

WYKAZ OSÓB**

Lp.

1.

…

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja w
realizacji
zamówienia

Informacje o
podstawie
dysponowania
osobami

kierownik budowy

zasób własny/
zasób innego
podmiotu*
zasób własny/
zasób innego
podmiotu*

Oświadczam(y), że wyżej wymieniony:
Kierownik budowy Pan/Pani ……………………………. posiada uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o których
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze
zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014, poz.1278) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) lub zgodnie z
wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji.

Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy:

........................................................
(pieczątka i podpis)
Data : ..............................................
UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne i jednoznaczne
informacje, z których wynikać będzie spełnienie warunku w opisanego w dziale VII pkt 2 lit. b) SIWZ.
*niepotrzebne skreślić.
** w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na zasobach udostępnianych przez inne podmioty, do
niniejszego Wykazu należy dołączyć w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
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Załącznik nr 2.6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

Niniejszym

oddaję

do

dyspozycji

Wykonawcy:

…………………………………………………………………………… (nazwa Wykonawcy)
niezbędne zasoby, na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia pn.: „Remont
pokryć dachowych na obiektach budowlanych znajdujących się na Dziecińcu
Zwierzęcym oraz na budynku Afrykanum” o znaku 02/R/2015, prowadzonego przez ZOO
Wrocław Sp. z o.o., na następujących zasadach:
- zakres udostępnionych zasobów: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- sposób wykorzystania udostępnionych zasobów przez Wykonawcę: ………………………
…………………………………………………………………………………………………
- charakter stosunku łączącego z Wykonawcą: ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia: ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Ponoszę solidarnie z Wykonawcą odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, które zgodnie z oświadczeniem zobowiązałem się
udostępnić na potrzeby wykonania zamówienia – chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie
ponoszę winy.

Upełnomocniony przedstawiciel
podmiotu udostępniającego
zasoby Wykonawcy:

...................................................
(pieczątka i podpis)
Data : .........................................
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