Załącznik nr 1a do SIWZ

………………………………………, dnia …………………………
.............................................................
.............................................................
(nazwa i adres wykonawcy, NIP, Regon, adres
internetowy, e-mail, numer telefonu i faksu)

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15,
18-200 Wysokie Mazowieckie
OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt:

Przebudowa ul. Podlaskiej (droga nr 107826B), ul. Przechodniej (droga nr 107821B) oraz ul.
Prusa (droga nr 107866B) w Wysokiem Mazowieckiem
Część I zamówienia: Przebudowa ul. Podlaskiej (droga nr 107826B), ul. Przechodniej (droga nr
107821B) w Wysokiem Mazowieckiem.
Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:
netto …………………………………..
VAT ………………………………….
brutto …………………………………
Udzielam gwarancji: *
36 miesięcy
48 miesięcy
60 miesięcy

Podpisano:
.............................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy)

*podkreślić właściwe

Załącznik nr 1b do SIWZ

………………………………………, dnia …………………………
.............................................................
.............................................................
(nazwa i adres wykonawcy, NIP, Regon, adres
internetowy, e-mail, numer telefonu i faksu)

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15,
18-200 Wysokie Mazowieckie
OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt:

Przebudowa ul. Podlaskiej (droga nr 107826B), ul. Przechodniej (droga nr 107821B) oraz ul.
Prusa (droga nr 107866B) w Wysokiem Mazowieckiem
Część II zamówienia: Przebudowa ul. Prusa (droga nr 107866B) w Wysokiem Mazowieckiem.
Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:
netto …………………………………..
VAT ………………………………….
brutto …………………………………

Udzielam gwarancji: *
36 miesięcy
48 miesięcy
60 miesięcy

Podpisano:
.............................................................
(upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy)

*podkreślić właściwe

Załącznik 2 do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
Ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie

Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

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
pn.

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

………………………………………………………………….………….

publicznego

(nazwa

postępowania),

prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), 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).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 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 zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(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)

[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: ……………………………………………………………………..….……
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

(podać

nie zachodzą podstawy

…………………………………………
(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 3 do SIWZ

Zamawiający:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

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

pn. ……………………………………………………………..

zamówienia

(nazwa postępowania),

publicznego

prowadzonego przez

…………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

…………..…………………………………………………..…………………………………………..

(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………………………………………………………...………..
i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać dokument

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 4 do SIWZ

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom
LP.

Prace, które mają zostać
zlecone

miejscowość, data

Nazwa i adres firmy podwykonawcy
(jeśli są już znane)

podpis osoby uprawnionej
do podpisania oferty

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Przebudowa ul. Podlaskiej (droga nr 107826B), ul. Przechodniej (droga nr 107821B) oraz ul.
Prusa (droga nr 107866B) w Wysokiem Mazowieckiem
…………………….
……………………..
/nazwa i adres wykonawcy/

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.

Przedmiot zamówienia
(rodzaj)

Termin realizacji
(od … do …)
Podać dzień, miesiąc i rok

Miejsce wykonania

Wartość zamówienia
( zł brutto )

Podmiot na rzecz
którego zamówienie
było wykonywane

Załącznik Nr 8

Miejscowość, data
.....................................................
.....................................................
Nazwa i adres wykonawcy:

INFORMACJA
Ubiegając się o udzielenie zmówienia publicznego,
„………………………………………..” informuję, że

w

postępowaniu

pod

nazwą

– Jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015.184 z późn. zm.), w skład której wchodzą następujące
podmioty*:

1. .........................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................
5. .........................................................................................................................................
6. .........................................................................................................................................

– Nie należy do grupy kapitałowej .

…………………………..
/Data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy/

