KI.271.1.2022
Załącznik nr 1
............................................................
(nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA FREDROPOL
FREDROPOL 15
37-734 FREDROPOL
NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Remont przepustów w km 2+935 oraz w km 3+010 w ciągu drogi gminnej nr 116146R
Leszczyny Sopotnik”
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa (firma) Wykonawcy

Telefon

Adres Wykonawcy

E-mail

NIP

Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie powyższego zamówienia
publicznego:
1. Oferujemy wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia za cenę:
Cena brutto za realizację zamówienia wynosi: .............................................................. zł.
(słownie: ……….....…........…………......….......................................................…..........).
podatek VAT ...................................................................................................................zł
okres gwarancji na roboty wynosi ….....…… lat (możliwy przedział od 5 do 10 lat).
2.Wadium wnieśliśmy w dniu ............................. w formie ......................................................
3.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ,
tj. 30 dni od daty jej otwarcia.
4.Oświadczamy, że w całości i bez zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte w
proponowanych postanowieniach umowy będącym częścią składową specyfikacji warunków
zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach określonych w tych proponowanych postanowieniach umowy, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5.Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszelkie koszty wykonania zamówienia.
6.Oświadczamy, iż oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami i
warunkami opisanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz określonymi przez
Zamawiającego w SWZ.
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7.Niżej podany zakres wykonywać będą w imieniu Wykonawcy podwykonawcy:
Część / zakres zamówienia

Nazwa (firma) podwykonawcy1

8. Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)2:
o Mikroprzedsiębiorstwo
o Małe przedsiębiorstwo
o Średnie przedsiębiorstwo

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2022 r.

...................................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

1

Nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy, na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, tj. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2

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.
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Załącznik nr 2 a do SWZ
Zamawiający:

GMINA FREDROPOL
FREDROPOL 15
37-734 FREDROPOL
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. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PODSTAW SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont przepu-

stów w km 2+935 oraz w km 3+010 w ciągu drogi gminnej nr 116146R Leszczyny
Sopotnik” , prowadzonego przez Gminę Fredropol, oświadczam, że spełniam warunki udziału w
postępowaniu określone w rozdziale X SWZ (dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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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)
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Załącznik nr 2 b do SWZ
Zamawiający:

GMINA FREDROPOL
FREDROPOL 15
37-734 FREDROPOL
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. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Remont przepustów w km 2+935 oraz w km 3+010 w ciągu drogi gminnej

nr 116146R Leszczyny Sopotnik” prowadzonego przez Gminę Fredropol oświadczam,
że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp i
art. 109 ust. 1, pkt 4, 5, 7, 8.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7,8 ustawy Pzp).

art.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (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)
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Załącznik nr 3

................................................................
(nazwa - pieczęć firmowa podmiotu trzeciego)

Zamawiający:
GMINA FREDROPOL
FREDROPOL 15
37-734 FREDROPOL
OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont przepustów w km
2+935 oraz w km 3+010 w ciągu drogi gminnej nr 116146R Leszczyny Sopotnik” prowadzonego przez Gminę Fredropol oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/przez
nas podmiot, udostępniający Wykonawcy zasób w postaci
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...,
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 ustawy
Pzp;
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówienia w
zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby.

Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2022 r.

...................................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego)
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Załącznik nr 4

................................................................
(nazwa - pieczęć firmowa podmiotu trzeciego)

Zamawiający:
GMINA FREDROPOL
FREDROPOL 15
37-734 FREDROPOL

Oświadczenie wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ÓW O PRZYNALEŻNOŚCI DO
GRUPY KAPITAŁOWEJ
zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont przepustów w km 2+935 oraz w km 3+010 w ciągu drogi gminnej nr 116146R
Leszczyny Sopotnik”
prowadzonego przez Gminę Fredropol

my niżej podpisani
.……………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………….……………
działając w imieniu i na rzecz
…………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców, w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące
wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

Oświadczamy, iż Wykonawca:
1. Nie należy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy
Pzp.
2. Należy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy
Pzp. wspólnie z Wykonawcą:
………………………………………………………………………………............…
…………………………………………………………………………………………

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

…….......................................…………..…..
Podpis i pieczątka Wykonawcy
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Załącznik nr 5
................................................................
(nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zamawiający:
GMINA FREDROPOL
FREDROPOL 15
37-734 FREDROPOL

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Przedłożony na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu pn.: „Remont przepustów w km 2+935 oraz w km 3+010 w ciągu drogi
gminnej nr 116146R Leszczyny Sopotnik” określonego w rozdziale VIII pkt 2 ppkt. 4 i X
pkt 4 ppkt. 3 specyfikacji warunków zamówienia.

Lp.

Podmiot, na rzecz
którego roboty
budowlane zostały
wykonane

Zakres wykonanych robót
budowlanych (powierzchnia
zabudowy, wartość robót)

Data wykonania
(rozpoczęcie i
zakończenie)

Miejsce realizacji
robót budowlanych

Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2022 r.

...................................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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