Załącznik nr 1 do SIWZ

......................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OFERTA
W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, należy
wskazać wszystkich członków Konsorcjum.
NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ADRES WYKONAWCY: ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
NIP WYKONAWCY: ……………………… REGON WYKONAWCY……………………………
NR FAX.: ……………………………………… NR TEL.: ……………………………………………
E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………

Spełniając warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składamy ofertę wykonania
przedmiotu zamówienia tj.:
„Wykonanie izolacji i odwodnienia liniowego w pawilonie zasuw – OSM Pszów”
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:
Cena oferty netto: …………………………………………….………………………….. zł
VAT: ……………………………………………………………...…………………………. zł
Cena oferty brutto: …..………………………………………………………………....... zł
Słownie: .……………………………………….……………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………zł
Oferowana cena jako element podlegający ocenie zostanie ogłoszona podczas otwarcia
ofert.
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie
do 30.11.2012 r.
2. Wykonawca udziela na całość robót gwarancji i rękojmi …………. (minimum 36
miesięcy).
3. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT
przez Zamawiającego.
4. Termin związania ofertą wynosi 45 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z zapisami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i uznajemy się za związanych zawartymi w niej postanowieniami.

6. Oświadczamy, że dołączony do SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej
do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom
(w przypadku gdy wykonawca nie przewiduje podwykonawcy należy wpisać „NIE
DOTYCZY”):………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8. Oświadczamy, iż w cenie oferty zostały ujęte wszystkie podatki, opłaty oraz koszty.
9. Oświadczamy iż zapoznaliśmy się z warunkami wykonania zamówienia oraz
uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka i trudności, jakie mogą
dotyczyć realizacji przedmiotowego zamówienia.
10. Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, dokładne
i prawdziwe.
11. Oferta wraz z załączonymi dokumentami zawiera ………….. kolejno
ponumerowanych stron.

………................................................
Data, podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

………………………………..
Pieczęć adresowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków określonych w § 15 ust. 1
Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w GPW INŻYNIERIA Sp. z o.o.
z siedzibą w Piekarach Śląskich

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie
pn.:
„Wykonanie izolacji i odwodnienia liniowego w pawilonie zasuw – OSM Pszów”
(przedmiot zamówienia)

dla: GPW INŻYNIERIA Sp. z o.o., ul. Rozalki 1, 41 – 948 Piekary Śląskie
(nazwa Zamawiającego)

w imieniu reprezentowanej firmy oświadczam(y), że spełniam(y) warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4. nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………………………………………..
Miejscowość i Data

……………………………………………..
Podpis i pieczęć imienna osoby/osób
upoważnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

.......................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB
UCZESTNICZĄCYCH W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Członkostwo w Izbie

Lp.

Imię

Posiadane uprawnienia

Samorządu

Podstawa

Zawodowego

do dysponowania

i Nazwisko

1

2

Nr

Zakres

Specjalność

3

4

5

Numer
ewidencyjny

Oddział

6

7

osobą*)

8

*) dysponowanie osobą na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, oddanie do dyspozycji przez inny podmiot.
Uwaga: Dla wykazania spełniania warunku udziału opisanego w Części V ust. 1 pkt. 2 SIWZ, jeżeli Wykonawca aktualnie nie
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to może polegać, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania
zamówień obowiązującym u Zamawiającego na osobach zdolnych do wykonania zamówienia oddanych mu do dyspozycji przez
inne podmioty. W takim przypadku jest obowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi osobami
do wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu zobowiązanie innych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji takich osób.

Oświadczamy, iż w/w osoba/y posiada/ją uprawnienia wymagane w Części V ust.
1 pkt. 2 SIWZ
Uwaga:
Do niniejszego wykazu osób wykonawca jest zobowiązany dołączyć:
1. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonanie tych samych czynności.
2. Aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

………................................................
Data, podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

........................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Wykaz podmiotów (podwykonawców), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nich robót

Lp.

Nazwa i adres podwykonawcy

Zakres robót wraz z ich wartością
brutto

Uwagi

1
2
3
4
5

Uwaga:
Zamawiający nie
podwykonawców.

dopuszcza

możliwości

wykonania

robót

podstawowych

przez

……................................................
Data, podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

.......................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego oraz nie zaleganiu
z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie
pn.:
„Wykonanie izolacji i odwodnienia liniowego w pawilonie zasuw – OSM Pszów”
(przedmiot zamówienia)

dla: GPW INŻYNIERIA Sp. z o.o., ul. Rozalki 1, 41 – 948 Piekary Śląskie
(nazwa Zamawiającego)

Oświadczamy, iż nie zalegamy z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego oraz
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

……................................................
Data, podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

.........................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O WIZJI LOKALNEJ
Oświadczam/y, że osoba działająca w imieniu podmiotu, który reprezentuję/my dokonała
wizji lokalnej i uzyskała niezbędne informacje konieczne do sporządzenia oferty na zadanie
pn.:

„Wykonanie izolacji i odwodnienia liniowego w pawilonie zasuw – OSM Pszów”

……................................................
Data, podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

.......................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Wykaz materiałów
Lp.

Nazwa materiału

Nazwa producenta

Parametry techniczne

1
2
3
4
5
6
7

Oświadczam (y), iż do każdego w/w materiału załączamy:
Deklaracje zgodności z Polską Normą dla zastosowanych wyrobów budowlanych, a dla
wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, albo dla wyrobów
budowlanych, których właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych
różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu – deklaracje
zgodności z aprobatą techniczną.

……................................................
Data, podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

