Załącznik nr 2 do SIWZ
Znak postępowania: IZ.272.6.2019
..........................................................
(Pieczątka Wykonawcy)
Nr telefonu: …………………………………………………………..…..

Nr fax: ………………………………………………………….…….
e-mail: …………………………………………………………………

wpis

do

Centralnej

Ewidencji

i

Informacji

o Działalności

Gospodarcze/KRS

nr …………..…………... .

Data: .......................

FORMULARZ

OFERTOWY

Wykonawca:
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie należy wskazać wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu
wszystkich podmiotów składających ofertę wspólnie.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania: „Remont dachu, rur
spustowych i rynien oraz stropu między najwyższymi kondygnacjami pałacu zlokalizowanego
w kompleksie pałacowo - parkowym w Rudołtowicach,

przy ul. Zawadzkiego 128”

opublikowanego na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Powiatu

Pszczyńskiego, www.przetargi.powiat.pszczyna.pl i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego,
oferujemy za wykonanie przedmiotu zamówienia cenę, okres gwarancyjny:

a. Cena netto wynosi:.............................................................................................................................. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………).
b. podatek VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: ..................................................... zł
(słownie: ......................................................................................................................................................
………………………………………………………………….…………………………….).
c. cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) wynosi:....................................................................... zł,
(słownie:.........................................................................................................................................................
……………………………………………….…….………………………..……………….)
zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.

KRYTERIA POZACENOWE odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
II. Okres gwarancji:
Dla przedmiotowego zamówienia oferuję okres gwarancji na przedmiot umowy (określony
w
miesiącach) tj.: ………………………………………….… miesięcy.
(wpisać liczbę miesięcy)

W przypadku braku wypełnienia przyjmuje się minimalny okres gwarancji tj. 36 miesięcy
(brak przyznanych punktów)

Poniżej oświadczamy, że:
1. Powyższa cena została obliczona z uwzględnieniem zastosowania w realizowanym zamówieniu
materiałów i urządzeń o parametrach technicznych, jakościowych i gabarytowych określonych w:
a. Przedmiarze robót - załącznik nr 1 do SIWZ;
b. Dokumentacji technicznej (Projekcie budowlanym): Remont dachu, rur spustowych
i rynien oraz stropu między najwyższymi kondygnacjami pałacu zlokalizowanego
w kompleksie pałacowo parkowym w Rudołtowicach, przy ul. Zawadzkiego 128 załącznik nr 8 do SIWZ.
c. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB
załącznik nr 9 do SIWZ.
2. Zapoznaliśmy się z lokalizacją miejsca realizacji zadania: „Remont dachu, rur spustowych
i rynien oraz stropu między najwyższymi kondygnacjami pałacu zlokalizowanego
w kompleksie pałacowo-parkowym w Rudołtowicach, przy ul. Zawadzkiego 128”,
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy akceptujemy warunki płatności, nie wnosimy zastrzeżeń do przedmiotowych dokumentów.
3. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, oświadczamy, iż
przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni, licząc od upływu terminu składania
ofert.
5. Wykonamy zamówienie w terminie do: 30 listopada 2019 r.
6. Przystąpimy do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
7. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w zakresie następujących towarów/usług:…………………………………….………………(1)
Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ………………………............……(2)
8.

Niżej wskazany zakres powierzamy podwykonawcom:
Lp.
Zakres zlecany podwykonawcy

Nazwa i adres podwykonawcy

1

2
(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe
zamówienie zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy).
9. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach
……….….., niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Zastrzeżone przez nas informację na wskazanych stronach nie mogą być
udostępniane.

Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na (proszę
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):
10. W przypadku wygrania przetargu – przed podpisaniem umowy, wniesiemy zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia przyjętego do realizacji.
11. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)

(3)

- Mikroprzedsiębiorstwo
- Małe przedsiębiorstwo
- Średnie przedsiębiorstwo
12. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 4)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………….………..… dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………………….
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy

(1)

wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione
(2)
j/w przypis 2.
(3) w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
(4)
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).
* 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).

Załącznik nr 3 do SIWZ
Sprawa nr: IZ.272.6.2019
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

adres: …………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………………

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
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP, którego przedmiotem jest:
„Remont dachu, rur spustowych i rynien oraz stropu między najwyższymi kondygnacjami
pałacu zlokalizowanego
w kompleksie pałacowo-parkowym w Rudołtowicach,
przy ul. Zawadzkiego 128”, w imieniu reprezentowanej przeze mnie w/w firmy:

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.2 ustawy
PZP określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu/SIWZ.
…………….………..… dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………………….
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
2.

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia,
□ polegam na zasobach innego podmiotu/ów*
□ nie polegam na zasobach innego/ych podmiotu/ów*

w następującym zakresie:

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(wskazać podmiot i określić zakres udziału dla wskazanego podmiotu w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postepowaniu).

………………………

Data, miejscowość

…………………….…..…………………
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
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 ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………………….
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ
Sprawa nr: IZ.272.6.2019
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
adres: …………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………………

Oświadczenia 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

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP, którego przedmiotem jest:
„Remont dachu, rur spustowych i rynien oraz stropu między najwyższymi kondygnacjami
pałacu

zlokalizowanego

w

kompleksie

pałacowo-parkowym

w

Rudołtowicach,

przy ul. Zawadzkiego 128”, w imieniu reprezentowanej przeze mnie w/w firmy oświadczam, że:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
…………………………………………………….
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy

2. 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 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna –
samooczyszczenie) :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………
Data, miejscowość

…………………….…..…………………
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
3.

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
w oparciu o przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

…………………………………
Data, miejscowość

…………………….…..…………………
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
4. 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.

…………………….…..………
Data, miejscowość

……………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4a do SIWZ
Nr postępowania: IZ.272.6.2019
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………
adres: ………………………………………………………
e-mail: …………………………………..…………………
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia: „Remont dachu, rur spustowych i rynien
oraz stropu między najwyższymi kondygnacjami pałacu zlokalizowanego w kompleksie
pałacowo- parkowym w Rudołtowicach, przy ul. Zawadzkiego 128” - działając w imieniu i na
rzecz w/w Wykonawcy informuję/informujemy, iż ( - właściwe zakreślić):
nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
PZP.
należę/należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
i składamy poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
3.

…………….………..… dnia ………….……. r.
(miejscowość)

……………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

 - właściwe zakreślić!!!

Załącznik

nr 5 do SIWZ
Sprawa nr: IZ.272.6.2019
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT*
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie zadania: „Remont dachu, rur spustowych i rynien oraz stropu między
najwyższymi kondygnacjami pałacu zlokalizowanego w kompleksie pałacowo-parkowym w
Rudołtowicach, przy ul. Zawadzkiego 128”, oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące roboty budowlane:

Lp.

Nazwa Podmiotu
na rzecz którego
robota była
realizowana

Proszę wskazać:
przedmiot robót
(zakres i wartość brutto,
obiekt wpisany do
rejestru zabytków pod
nr … lub obiekt
znajdujący się w strefie
ochrony
konserwatorskiej …).

Data realizacji
robót (termin
rozpoczęcia
i zakończenia)

Dowód potwierdzający, że
robota została wykonana
należycie (podać nr
załącznika do oferty)

1.

2.

Warunek minimalny Zamawiającego
1)

2)

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie
(w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) jedną
robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie dachu o
wartości minimum 300 000,00 zł brutto.
Wykazana robota budowlanych musi dotyczyć obiektu wpisanego do rejestru zabytków
lub obiektu znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału,
waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na
dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu
internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

…………….………..… dnia ………….……. r.
(miejscowość)
………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ
Sprawa nr: IZ.272.6.2019
WYKAZ

OSÓB

SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
zamówienia: „Remont dachu, rur spustowych i rynien oraz stropu między najwyższymi
kondygnacjami pałacu zlokalizowanego
w kompleksie pałacowo-parkowym w
Rudołtowicach, przy ul. Zawadzkiego 128”, oświadczamy, że w realizacji przedmiotowego
zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi:

Osoba
Imię
i nazwisko
Lp.

Kwalifikacje
Doświadczenie:
zawodowe
(numer, rodzaj i zakres
posiadanych uprawnień, udział wskazanej
osoby w robotach
obiekt wpisany do
budowlanych
rejestru zabytków lub prowadzonych przy
inwentarza muzeum
zabytkach
(…)
nieruchomych
, przy którym wskazana
wpisanych do
rejestru lub
osoba brała udział w
inwentarza
robotach budowlanych

Kierownik robót
budowlanych

Informacja
o podstawie
Wykonawcy
do
dysponowania
osobą1

:zgodnie z wymogami art. muzeum będącego
37 c ustawy z dnia 23 lipca instytucją kultury,
zgodnie z
2003 r. o ochronie
wymogami art. 37
zabytków i opiece nad
zabytkami
(wskazać okres
czasu)

2.

Warunek minimalny Zamawiającego:
13.

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą zdolną
do wykonania zamówienia tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w specjalności- konstrukcyjno-budowlanej, która zgodnie z ustawą
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U.2018 poz. 2067
z późn. zm ), przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum
będącego instytucją kultury, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie
zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych

architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1725 z późn.
zm.),lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) tj. osobą której odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub
spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
Uwaga, przywołane art.:
Art. 37c Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa
budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego
instytucją kultury.
Art. 37f Przy ustalaniu udziału w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach
konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach
wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, uwzględnia się udział w tych pracach, badaniach
lub robotach, prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone przed
dniem 26 sierpnia 2011 r.
Art. 37g. 1. Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich,
prowadzonych przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa, albo w pracach konserwatorskich,
pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach
architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego
instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1,
oraz badaniach archeologicznych lub zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach w muzeum będącym
instytucją kultury potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych, oraz inne
dokumenty zaświadczające udział w tych pracach, badaniach lub robotach lub zatrudnienie przy tych
pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były
wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na
stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich
konserwatorów zabytków.
2.Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach
budowlanych lub badaniach architektonicznych prowadzonych przed dniem 26 sierpnia 2011 r. przy
zabytku niewpisanym do rejestru zabytków potwierdzają świadectwa, inne dokumenty lub zaświadczenia, o
których mowa w ust. 1.

2. Oświadczam, że osoby wskazana do realizacji niniejszego zamówienia
uprawnienia.

posiada wymagane

…….……..……….…………….………………………..
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

ZAKAZUJE SIĘ DOKONYWANIA ZMIAN W TREŚCI UDOSTĘPNIANYCH
ZAŁĄCZNIKÓW !!

