Załącznik nr 1a

Zamawiający:
Gmina Bisztynek
ul. Kościuszki 2
11 - 230 Bisztynek
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. Poprawę dostępności usług społecznych - prace związane z zagospodarowaniem terenu,
prowadzonego przez Gminę Bisztynek, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ust. 7
pkt. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wskazać dokument i 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 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)

Załącznik nr 1b

Zamawiający:
Gmina Bisztynek
ul. Kościuszki 2
11 - 230 Bisztynek
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. Poprawę dostępności usług społecznych - prace związane z adaptacją budynku, prowadzonego
przez Gminę Bisztynek, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego ust. 7
pkt. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wskazać dokument i 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 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)

Załącznik nr 2a

Zamawiający:
Gmina Bisztynek
ul. Kościuszki 2
11 - 230 Bisztynek
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: PZP),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. Poprawa dostępności usług społecznych - prace związane z zagospodarowaniem terenu
prowadzonego przez Bisztynek, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 PZP.
2. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust. 5 pkt. 1 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 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)

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)

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 2b

Zamawiający:
Gmina Bisztynek
ul. Kościuszki 2
11 - 230 Bisztynek
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: PZP),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na
potrzeby
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn. Poprawa dostępności usług społecznych - prace związane z adaptacją budynku, prowadzonego
przez Gminę Bisztynek, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust 1 pkt 12-23 PZP.
2. Oświadczam, że nie podlegam
art. 24 ust. 5 pkt. 1 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 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)

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)

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 3a
………………………
Pełna nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Poprawę
dostępności usług społecznych - prace związane z zagospodarowaniem terenu oświadczam, że
przynależę/nie przynależę do grupy kapitałowej1 zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331 ze zm.).
W związku z przynależnością do grupy kapitałowej załączam listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej*/nie dotyczy*.

…………………, dnia…………..

………………………….
(podpis wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy)

1

Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3b
………………………
Pełna nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Poprawę dostępności
usług społecznych - prace związane z adaptacją budynku oświadczam, że przynależę/nie przynależę
do grupy kapitałowej2 zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50 poz. 331 ze zm.).
W związku z przynależnością do grupy kapitałowej załączam listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej*/nie dotyczy*.

…………………, dnia…………..

………………………….
(podpis wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy)

2

Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 4a
.........................................
pełna nazwa i adres Wykonawcy
..............................................
nr telefonu
..............................................
nr fax.
……………………………
adres e-mail
OFERTA
Ja, niżej podpisany …............................................................................................................. działając
w imieniu3.............................................................. i na rzecz4 .................................................................
z siedzibą ............................................ zarejestrowaną w ........................................................ pod
numerem ................................
NIP .....................................
REGON ..........................................
Jestem małym/ średnim/ dużym przedsiębiorstwem5
numer rachunku bankowego .................................................................................................... w banku:
....................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Poprawa dostępności usług
społecznych - prace związane z zagospodarowaniem terenu składam niniejszą ofertę:
1. Oferuję realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za :
cenę brutto .................................zł
(słownie: ....................................................................................)
2. Wybór naszej oferty będzie / nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (*niepotrzebne skreślić).
(Nazwa towaru lub usługi ) ……………………………………………………………………………………., których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, oraz ich wartość
bez kwoty podatku: …………………………………. zł netto
3. Oferuję realizację zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do 30 października 2018r.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową, w tym z dokumentacją projektową,
udostępnioną przez Zamawiającego dokonałem/łam jej weryfikacji, pod względem zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i wymogami sztuki budowlanej, uznaję ją za
kompletną i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

3

Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)
Podać pełną nazwę firmy.
5
Niewłaściwe skreślić
4

5. Udzielam ….... miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady na zrealizowany przedmiot umowy,
liczonej od dnia odbioru końcowego.
6. Termin płatności za realizację zamówienia wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury.
7. Zamierzam */Nie zamierzam* powierzyć podwykonawcy część zamówienia …………………………………..,
8. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania
ofert.
9. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w
załączonym
do
dokumentacji
przetargowej
wzorze
umowy
oraz
w
miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:
1. ………………………………………………..
2.……………………………………………….
3 ........................................................................
11. Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach.
............................. dnia .................
........................................................................
(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
*

Niepotrzebne skreślić..

Załącznik nr 4b
.........................................
pełna nazwa i adres Wykonawcy
..............................................
nr telefonu
..............................................
nr fax.
……………………………
adres e-mail
OFERTA
Ja, niżej podpisany ………………………………………..…........................................................... działając
w imieniu6................................................................ i na rzecz7 ...........................................................
z siedzibą ..................................................... zarejestrowaną w ........................................................ pod
numerem ................................
NIP .....................................
REGON ..........................................
Jestem małym/ średnim/ dużym przedsiębiorstwem8
numer rachunku bankowego .................................................................................................... w banku:
....................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Poprawa dostępności usług
społecznych - prace związane z adaptacją budynku składam niniejszą ofertę:
1. Oferuję realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za :
cenę brutto .................................zł
(słownie: ..................................................................................................................)
cenę netto .................................zł
(słownie: .................................................................................................................)

2. Wybór naszej oferty będzie / nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (*niepotrzebne skreślić).
(Nazwa towaru lub usługi ) ……………………………………………………………………………………., których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, oraz ich wartość
bez kwoty podatku: …………………………………. zł netto
3. Oferuję realizację zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do 30 października 2018r.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową, w tym z dokumentacją projektową,
udostępnioną przez Zamawiającego dokonałem/łam jej weryfikacji, pod względem zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i wymogami sztuki budowlanej, uznaję ją za
kompletną i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

6

Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)
Podać pełną nazwę firmy.
8
Niewłaściwe skreślić
7

5. Udzielam ….... miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady na zrealizowany przedmiot umowy,
liczonej od dnia odbioru końcowego.
6. Termin płatności za realizację zamówienia wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury.
7. Zamierzam */Nie zamierzam* powierzyć podwykonawcy część zamówienia …………………………………..,
8. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania
ofert.
9. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w
załączonym
do
dokumentacji
przetargowej
wzorze
umowy
oraz
w
miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:
1. ………………………………………………..
2.……………………………………………….
3 ........................................................................
11. Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach.
............................. dnia .................
........................................................................
(podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
*

Niepotrzebne skreślić. W przypadku wystąpienia podwykonawcy należy dołączyć do oferty oświadczenie podwykonawcy o gotowości

współpracy z wykonawcą przy realizacji przedmiotu zamówienia.

