FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
„Budowa dwóch budynków wielorodzinnych mieszkalno – usługowych wraz z
zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Sikorskiego, Hallera a linią kolejową w Krośnie
na działkach nr ewid. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 3298/3, 3309/14, 3297/1 obręb
Krościenko Niżne.”
W imieniu wykonawcy1 …………………………………………………………………………….
z siedzibą w ……………………………………………… przy ulicy …………………………….
nr faks: ……………………………….., e-mail: ………………………..………………………..
oświadczam, co następuje:
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia za łączną kwotę brutto: ................................. zł
(słownie: ...........................................................................................................).
Powyższa kwota zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT,
który na datę złożenia ofert wynosi:
………..% tj. ……………………..złotych (słownie …………………………………………………. złotych).
2. Okres gwarancji jakości i okresu rękojmi za wady zgodnie z pkt VII w SIWZ
3. Oferuję:
- wykonanie zamówienia w terminie ………….. tygodni.
4. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (w tym ze wzorem
umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do
przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

5. *Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie oznaczonej
napisem „tajemnica przedsiębiorcy” i zawarte są na stronach nr .......
(UWAGA: Wykonawca obowiązany jest uzasadnić zastrzeżenie niektórych informacji jako
tajemnicy

przedsiębiorstwa.

Brak

uzasadnienia

przez

wykonawcę

podstaw

do

zastrzeżenia danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza, że dokonane
zastrzeżenie jest bezskuteczne).
6.*Zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców/podwykonawcom powierzę następujący
zakres usług: .......................................................................................................................

Lp.

Firma podwykonawcy

Część zamówienia, której wykonanie wykonawca
powierza podwykonawcy

7. Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje :
Załączniki
1. …………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………….
5. …………………………………………………………………………………………………….
6. …………………………………………………………………………………………………….
7. …………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

………....................................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane wszystkich
wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika.
1

Zamawiający:
Towarzystwo Budownictwa SpołecznegoPrzedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 4
38-400 Krosno

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. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa dwóch budynków
wielorodzinnych mieszkalno – usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy
ul. Sikorskiego, Hallera a linią kolejową w Krośnie na działkach nr ewid. 3290/14,
3292/15, 3295/8, 3298/3, 3309/14, 3297/1 obręb Krościenko Niżne.”prowadzonego przez
Towarzystwo Budownictwa Społecznego-Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

na

podstawie

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). 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)

Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa SpołecznegoPrzedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 4
38-400 Krosno

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 dwóch budynków
wielorodzinnych mieszkalno – usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy
ul. Sikorskiego, Hallera a linią kolejową w Krośnie na działkach nr ewid. 3290/14,
3292/15, 3295/8, 3298/3, 3309/14, 3297/1 obręb Krościenko Niżne.”prowadzonego przez
Towarzystwo Budownictwa Społecznego-Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki / nie spełniam warunków udziału w postępowaniu
wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczące w
szczególności:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3)

Zdolności technicznej lub zawodowej
…………….……. (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 ………………………………………...………………………………….
(wskazać dokument i 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)

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia
Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymaganiami
opisanymi w SIWZ, my niżej podpisani zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji wykonawcy
osoby/osób, która/re będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na zadaniu pn.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa dwóch budynków
wielorodzinnych mieszkalno – usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy
ul. Sikorskiego, Hallera a linią kolejową w Krośnie na działkach nr ewid. 3290/14,
3292/15, 3295/8, 3298/3, 3309/14, 3297/1 obręb Krościenko Niżne.”
1) ……………………………………………….
(imię i nazwisko, uprawnienia, zakres powierzonych czynności)

2) ……………………………………………….
3) ……………………………………………….
UWAGA: zgodnie z treścią art. 22a ust. 4 ustawy Pzp „W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane”.
Nazwa Podmiotu, adres: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis, imię i nazwisko, pieczęć osoby (osób)
uprawnionej/nych do reprezentowania Podmiotu.
Data: …………………………………………

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia
Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymaganiami
opisanymi w SIWZ, my niżej podpisani zobowiązujemy się do udostępnienia wykonawcy wiedzy
i doświadczenia na zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
„Budowa dwóch budynków wielorodzinnych mieszkalno – usługowych wraz z
zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Sikorskiego, Hallera a linią kolejową w Krośnie
na działkach nr ewid. 3290/14, 3292/15, 3295/8, 3298/3, 3309/14, 3297/1 obręb
Krościenko Niżne.”
Udostępnienie posiadanej przez nas wiedzy i doświadczenia gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów. Poniżej wskazujemy:
a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:
………………………………………………………………………………………………………………………
Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia publicznego:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
………………………………………………………………………………………………………………………
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

………………………………………………………………………………………………………………………
UWAGA: zgodnie z treścią art. 22a ust. 4 ustawy Pzp „W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane”.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis, imię i nazwisko, pieczęć osoby (osób)
uprawnionej/nych do reprezentowania Podmiotu.
Data: …………………………………………

UWAGA! Zamawiający przypomina, że zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca w
terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wykonawcy mogą skorzystać z niniejszego formularza.
Zgodnie z § 14.2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. z 2016 r., poz. 1126) dokument ten składany jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.

UWAGA! Oświadczenie/wypełniony załącznik nie należy składać do oferty.

Zamawiający:
Towarzystwo Budownictwa SpołecznegoPrzedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 4
38-400 Krosno
Wykonawca:
…………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

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

Oświadczenie wykonawcy
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
*Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów/wykonawca należy do grupy kapitałowej, którą tworzą
następujący przedsiębiorcy:
Lp.

Nazwa podmiotu i siedziba

*niepotrzebne skreślić

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/informacje potwierdzające, że powiązania
pomiędzy mną a ww. wykonawcą/wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w niniejszym postępowaniu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

