Załącznik nr 3 do SIWZ ZP/PN/12a/2017

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia):
…………………………………………….…..…………………………………………………………………...……
Adres: …………………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………….…….…………
Telefon: ……………………………….………… Faks: …………………..……………….……….…………
E-mail: …………….…………………………………………………………………………..…..................…
NIP: ………………………………………………… REGON: ………………………………………..………….
Nawiązując do ogłoszenia i SIWZ nr ZP/PN/12a/2017 pn. DOSTAWA I OBSŁUGA SERWISOWĄ MOBILNYCH
ZESPOŁÓW SPALINOWO — ELEKTRYCZNYCH (ZSE) Z ROZDZIELNICAMI ELEKTRYCZNYMI I KABLAMI, NA POTRZEBY
ORGANIZACJI THE WORLD GAMES 2017:
1. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogólne warunki umowy zostały przez nas
zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie brutto w kwocie*:
……………………………………………………………………………. zł słownie:……………………………………………………………………….…………… ,
w tym:
2.1.koszt wynajmu agregatów wraz z obsługą : ……………………………zł brutto, słownie ………………………………….……………
2.2. koszt paliwa wynosi brutto: …………………………………………… zł** słownie:………………………………………………………..….
Lp
Proponowana cena 1 litra Uśrednione zużycie paliwa przez wszystkie agregaty Koszt całkowity paliwa
paliwa (PLN) **
w okresie Igrzysk (l)
1
2
3
1.

45000
…………..
** kwota podlegać będzie waloryzacji zgodnie z zapisami wzoru umowy § 4, ust. 5

……….

Następujące części zamówienia powierzymy następującym wykonawcom:
Część: ……………………………………….. wykona firma: …………………………………………………………..

………………………………………………….
Miejscowość, data

…………………………………………
Podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 4 – Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Wykonawca:
…………………………………………………………
……………………

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. WYNAJEM, DOSTAWA I OBSŁUGA SERWISOWĄ MOBILNYCH ZESPOŁÓW SPALINOWO — ELEKTRYCZNYCH
(ZSE) Z ROZDZIELNICAMI ELEKTRYCZNYMI I KABLAMI, NA POTRZEBY ORGANIZACJI THE WORLD GAMES 2017 ,

prowadzonego przez Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o.,
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (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).

ustawy

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
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

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

zasoby

(podać pełną nazwę/firmę,

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)
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca:
………………………………………………………
…………………

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. WYNAJEM, DOSTAWA I OBSŁUGA SERWISOWĄ MOBILNYCH ZESPOŁÓW SPALINOWO — ELEKTRYCZNYCH
(ZSE) Z ROZDZIELNICAMI ELEKTRYCZNYMI I KABLAMI, NA POTRZEBY ORGANIZACJI THE WORLD GAMES 2017,

prowadzonego przez Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o.,
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
5 SIWZ ZP/PN/12a/2017

Rozdziale

(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………………………………………………………...………..
dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną

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 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

UWAGA: niniejsze oświadczenie wraz z dowodami (o ile dotyczą) przekazuje każdy Wykonawca
w terminie 3 dni od opublikowania na stronie internetowej informacji, o których mowa w
Rozdziale XII pkt 7 SIWZ

Oświadczenie dot. przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
w przetargu nieograniczonym na:
WYNAJEM, DOSTAWA I OBSŁUGA SERWISOWĄ MOBILNYCH ZESPOŁÓW SPALINOWO — ELEKTRYCZNYCH (ZSE) Z
ROZDZIELNICAMI ELEKTRYCZNYMI I KABLAMI, NA POTRZEBY ORGANIZACJI THE WORLD GAMES 2017

Nazwa i adres Wykonawcy*:
.............................................................
.............................................................
............................................................
Oświadczenie dot. przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w ww. postępowaniu, oświadczam, że na dzień
składania ofert:
nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)
należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.), w której skład wchodzą następujące
podmioty:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
* należy zaznaczyć właściwie przy użyciu znaku X
UWAGA: Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz.
184 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób upoważnionych do
podpisu

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych usług

WYKAZ DOSTAW
..................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

L.p.

Okres realizacji
dostawy (data
rozpoczęcia
i zakończenia)

Przedmiot dostawy (z uwzględnieniem wymogów
Zamawiającego określonych w rozdziale V SIWZ)

Podmiot, na rzecz którego
dostawa została wykonana
(nazwa i adres)

1.

2.

3.

Do powyższego wykazu dołączamy następujące dowody na potwierdzenie, że ww. usługi zostały wykonane
należycie:
1)

...............................................................................

2)

...............................................................................

3)

..............................................................................

Miejscowość, data: ..................................................
…………….………………………………….……………
i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

