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Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Do:
Gmina Olsztynek
Ratusz 1
11-015 Olsztynek
Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Adres……………………………………................................................................................................
............................................................................................................................................................
NIP ……………………………………………………………………………………………………....……
Tel/fax: …………………………………….…….. E-mail: ……………………………………….………

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie
projektu dla zadania zatytułowanego w budżecie Gminy Olsztynek jako „Modernizacja nawierzchni
ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku”
oferujemy wykonanie zadania na następujących zasadach:
1) Proponuję cenę za wykonanie zamówienia:
Cena brutto
Za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przekazanie
praw autorskich osobistych i majątkowych
Za pełnienie nadzoru autorskiego
RAZEM (cena łączna brutto)
2) Oświadczam, iż dokumentację projektową wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przeniesieniem
praw autorskich osobistych i majątkowych wykonam do dnia:
Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia
Oznaczyć wybrany
na budowę oraz przeniesienia praw autorskich osobistych i majątkowych:
termin znakiem „X”
do dnia 30 lipca 2016r.
do dnia 15 lipca 2016r.
do dnia 30 czerwca 2016r.

2. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami
prawa oraz normami.
3. Akceptujemy warunki płatności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oświadczamy, że:
- cena zaproponowana za wykonanie całości zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane
z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ, wyjaśnieniach
do SIWZ;
- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym także z odpowiedziami na
pytania do SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
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akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
na warunkach określonych w SIWZ;
- akceptujemy wskazany w SIWZ okres związania złożoną ofertą.
5. Przedmiot zamówienia wykonamy sami *
5. Następujące prace zlecimy podwykonawcom:*
1) ..................................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................................
-

-* niepotrzebne skreślić

6. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do: zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego oraz dostarczenia wszelkich wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów wymaganych w chwili zawarcia umowy.
Oferta zawiera ............. strony podpisane i kolejno ponumerowane od nr ........... do nr …….......
Oferta zawiera*/ nie zawiera* tajemnicy przedsiębiorstwa. -* niepotrzebne skreślić
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
……………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
……………………………………………………….
miejscowość, data

_______________________________________
podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych
Ja/My, niżej podpisany(-ni)
…………………………………………………………………………………………………..…………….
działając w imieniu i na rzecz (nazwa/ firma i adres Wykonawcy)
………………………………………………………………………………………………………………,
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Opracowanie projektu dla zadania zatytułowanego w budżecie Gminy Olsztynek jako
„Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły,
Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku”
oświadczam(-y), iż nie później niż na dzień składania ofert, spełniam(-y) warunki, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………………………………..
miejscowość, data

_______________________________________
podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik 3
(Nazwa i adres Wykonawcy / Wykonawców)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

Opracowanie projektu dla zadania zatytułowanego w budżecie Gminy Olsztynek jako
„Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły,
Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku”
na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia opisanego przez
Zamawiającego, składam(-y) wykaz wykonanych usług.
Oświadczamy, że przedstawiony wykaz potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu nie
później niż na dzień składania ofert.

Nazwa i zakres wykonanej
usługi

Całkowita
wartość brutto

Data wykonania /data
zrealizowania usługi

Podmiot na rzecz
którego usługa
została
wykonana

Nazwa i adres
podmiotu
realizującego
usługę

1. Zamawiający nakazuje dokładne wypełnienie wykazu. Zamawiający nie uzna wykazu za prawidłowo
wypełniony, jeśli nie będzie on wskazywał zakresu wykonanych usług.
2. Do wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że wskazane w nim usługi zostały wykonane
należycie.
3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp do niniejszego wykazu należy wpisać informacje dotyczące usług
zrealizowanych przez te podmioty oraz załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
do dyspozycji niezbędnych zasobów tj. wiedzy i doświadczenia, na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość edytowania tabeli, tzn. jej poszerzania na kilka stron, jeżeli ilość
miejsca przeznaczonego na wpisanie niezbędnych danych będzie zbyt mała. W przypadku poszerzenia
tabeli prosimy o parafowanie każdej z jej stron.

……………………………………………………………….
miejscowość, data

_______________________________________
podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(-ych)

do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 4
(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
Opracowanie projektu dla zadania zatytułowanego w budżecie Gminy Olsztynek jako
„Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły,
Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku”
na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
składam(-y) wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia.
Oświadczam(-y), że przedstawiony wykaz potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu
nie później niż na dzień składania ofert.

Nazwisko i imię

Zakres wykonywanych
czynności oraz
proponowana funkcja w
realizacji zamówienia

Kwalifikacja zawodowe,
wykształcenie
Opis uprawnień: numer i
zakres uprawnień

Podstawa
dysponowania
wskazaną osobą (np.
zobowiązanie
podmiotu trzeciego,
umowa o dzieło,
umowa o pracę)

1. Wykaz osób powinien zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych i wykształceniu
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. W przypadku, jeśli Wykonawca samodzielnie nie spełnia wymaganego warunku dotyczącego
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lecz polega na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, do niniejszego wykazu należy dołączyć pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia osób wymienionych w wykazie.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość edytowania tabeli, tzn. jej poszerzania na kilka stron, jeżeli ilość
miejsca przeznaczonego na wpisanie niezbędnych danych będzie zbyt mała. W przypadku poszerzenia
tabeli prosimy o parafowanie każdej z jej stron.

………………………………………………………….
miejscowość, data

_______________________________________
podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 5

OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH
Ja/My, niżej podpisany(-ni)
………………………………………………………………………………………………………………...
działając w imieniu i na rzecz (nazwa/ firma i adres Wykonawcy/ Wykonawców)
…………………………………………………………………………………………………………………..
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania
Opracowanie projektu dla zadania zatytułowanego w budżecie Gminy Olsztynek jako
„Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły,
Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku”
nie później niż na dzień składania ofert oświadczam(-y),
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, gdyż ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

……………………………………
miejscowość, data

_______________________________________
podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(-ych)

do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 6

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Ja/My, niżej podpisany(-ni)
………………………………………………………………………………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz (nazwa/ firma i adres Wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………………..……
przystępując do postępowania o udzielenie publicznego pn.:
Opracowanie projektu dla zadania zatytułowanego w budżecie Gminy Olsztynek jako
„Modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły,
Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku”
nie później niż na dzień składania ofert oświadczam(-y),
iż nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 2164)

……………………………………..
miejscowość, data

_______________________________________
podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(-ych)

do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.
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Załącznik Nr 7

OŚWIADCZENIE
Ja/My, niżej podpisany(-ni)
………………………………………………………………………………………………………………….
działając w imieniu i na rzecz (nazwa/ firma i adres Wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………………………
zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015r. poz.2164.)
- informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*
- informuję, że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej.*
* niepotrzebne skreślić

…………………….…………………………..
(miejscowość, data)

………………………………………………………...
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy*)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno.
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297
Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia.

