Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Do
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19
80 - 804 Gdańsk

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty pogłębiarskie oraz naprawa umocnień brzegowych Kanału
Dobrzyckiego km 11+700 do km 13+200, w rejonie mostu drogowego w
Dobrzykach gmina Zalewo, powiat iławski.
Znak sprawy: GD.ROZ.281.36.2020.ZP.MR
MY NIŻEJ PODPISANI
……………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
Nazwa/Firma:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby:
…………………………………………………………………………………………………………………
NIP …….…..…..……….. REGON ……….….…………… KRS/CEiDG ……………………………..
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy
(firmy) i dokładne adresy oraz dane wszystkich wspólników spółki cywilnej lub
członków konsorcjum)
OŚWIADCZAMY, że jesteśmy (właściwe zakreślić)**:
- mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem *
- dużym przedsiębiorstwem *

1. SKŁADAMY

OFERTĘ
na
wykonanie
przedmiotu
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

zamówienia

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ

przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich
postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ,

w szczególności zgodnie z wymogami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ:
za cenę ryczałtową brutto: _______________________ zł.*
słownie złotych: ......................................................................................................
4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór naszej

oferty będzie*/nie będzie* prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:
powstanie obowiązku podatkowego dotyczy*:
………………………………………………………………………………………………………
(należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego)

a)

b) wartość towaru lub usługi określonej w ppkt a), bez podatku od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć Zamawiający wynosi:*
…………………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić, brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że po stronie
Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy
Prawo zamówień publicznych.
5. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile
jest to wiadome, podać nazwy/firmy podwykonawców):
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ.
7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na

okres (należy zaznaczyć „X” proponowany okres gwarancji i rękojmi):
36 miesięcy*.
48 miesięcy*.
60 miesięcy*.
Uwaga:
Wskazany okres gwarancji i rękojmi zostanie wpisany w umowie (Załącznik nr …. do SIWZ).
Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji i rękojmi” krótszy niż 36 miesięcy – oferta takiego
Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji i rękojmi” dłuższy niż 60 miesięcy – przyjmuje się, że
Wykonawca udzielił 60 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi i Zamawiający przyzna ofercie w tym
kryterium 40 pkt.
Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji i rękojmi przyjmuje się, że Wykonawca
udzielił 36 miesięcy gwarancji i rękojmi i Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium 0 pkt.

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.
9. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości: ………………….. w formie
…………………………………………………………
Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr
…………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku wniesienia w formie pieniądza)
10. OŚWIADCZAMY, iż 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 zapoznaliśmy się z Warunkami Umowy, określonymi w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO****) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
**** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
13. OŚWIADCZAMY, że dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod adresem internetowym:
***** https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
(dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego [KRS]),
***** https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx
(dotyczy podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej [CEIDG])
*****
-.........................................................
(wpisać
odpowiedni
internetowy w przypadku innych baz danych niż wyżej wskazane)

adres

***** proszę wybrać i zaznaczyć opcję właściwą dla danego rodzaju Wykonawcy.

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować

na poniższy adres:
Firma:…………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………
adres …………………………………………………………………………………………………
tel. …………………………..

e-mail:……………………………………

15.

OFERTĘ składamy na ………………… stronach.

16.

WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ………… stronach:

- …………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić

dnia

roku

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadających pełnomocnictwo

** 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 zmianami):
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego
na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego
na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia
z postępowania, składane na podstawie art. 25 a ust.1 ustawy Pzp
do zamówienia publicznego pn. Roboty pogłębiarskie oraz naprawa umocnień
brzegowych Kanału Dobrzyckiego km 11+700 do km 13+200, w rejonie mostu
drogowego w Dobrzykach gmina Zalewo, powiat iławski.
Znak sprawy: GD.ROZ.281.36.2020.ZP.MR

WYKONAWCA:
Pełna nazwa(y)
L.p.
Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Numer telefonu i faksu

1.

2.
Składając ofertę oświadczam/my, co następuje:
1. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ust.
1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz
SIWZ.
3. Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art .............. ustawy Pzp.
(jeśli dotyczy należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem/ęliśmy następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………

dnia

roku

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadających pełnomocnictwo
* niepotrzebne skreślić

c.d. Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca,
w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składane na podstawie
art. 25 a ust.1 ustawy Pzp
do zamówienia publicznego pn. Roboty pogłębiarskie oraz naprawa umocnień brzegowych
Kanału Dobrzyckiego km 11+700 do km 13+200, w rejonie mostu drogowego w Dobrzykach
gmina Zalewo, powiat iławski.
Oświadczam/y, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję/my się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

dnia

roku

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadających pełnomocnictwo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
w Załączniku nr ….. do SIWZ
do zamówienia publicznego pn. Roboty pogłębiarskie oraz naprawa umocnień brzegowych
Kanału Dobrzyckiego km 11+700 do km 13+200, w rejonie mostu drogowego w Dobrzykach
gmina Zalewo, powiat iławski.
Oświadczam/y, 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.

dnia

roku

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp
do zamówienia publicznego pn. Roboty pogłębiarskie oraz naprawa umocnień brzegowych
Kanału Dobrzyckiego km 11+700 do km 13+200, w rejonie mostu drogowego w Dobrzykach
gmina Zalewo, powiat iławski.
Znak sprawy: GD.ROZ.281.36.2020.ZP.MR
WYKONAWCA:
Pełna nazwa(y)
L.p.
Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Numer telefonu i faksu

1.
2.
Składając ofertę oświadczam/my, co następuje:
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt
7.2 SIWZ.
2.

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w pkt 7.2 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………
(wskazać podmiot)
w następującym zakresie:
.......................................................................................................................................................
………..………………………………………………………………………..……………………………
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

3.

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.

dnia

roku

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania

Załącznik nr 4 do SIWZ

DOWÓD PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH
ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
do zamówienia publicznego pn. Roboty pogłębiarskie oraz naprawa umocnień brzegowych
Kanału Dobrzyckiego km 11+700 do km 13+200, w rejonie mostu drogowego w Dobrzykach
gmina Zalewo, powiat iławski.
Znak sprawy: GD.ROZ.281.36.2020.ZP.MR
UWAGA!
Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
1. Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty które określają w szczególności:
a)

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;

c)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d)

czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
realizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Ja:
…………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko – właściciel, prezes
zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant, itp.)
Działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEIDG podmiotu na zasobach którego polega
Wykonawca)
Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu – sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna lub zawodowa)
do dyspozycji Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa/firma, adres Wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa zamówienia)
Oświadczam, iż:

a.

Udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………

b.

Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………

c.

Zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie
następujący:
…………………………………………………………………………………………………………

d.

Będę realizował nw. usługi, których dotyczą udostępnione zasoby odnoszące się do
warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na
których polega Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek
nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww.
Wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych
zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.

dnia

roku
___________________________
podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania podmiotu

