Załącznik nr 1 – wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie:
„Modernizacja systemu napowietrzania w bioreaktorach miejskiej oczyszczalni ścieków w
Hajnówce”
1. ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
17-200 Hajnówka ul. Słowackiego 29
Telefon : 85 873-30-32, 85 683-30-30
Faks: 85 873-30-34
Adres internetowy: www.pwik-hajnowka.pl

2. WYKONAWCA:
Nazwa: .......................................................
Siedziba: ....................................................
Numer telefonu: .......................................
Numer faksu: ............................................
Numer REGON: .......................................
Numer NIP: ..............................................
Strona internetowa .................................
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) Zapoznałem/liśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do
niej żadnych zastrzeżeń.
2) Uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
3) Gwarantuję/my wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji 1).
4) Przedmiot zamówienia w zakresie określonym dokumentacją projektową, przedmiarami
robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wykonam/y w terminie: do dnia 30.08.2012 r
5) Udzielamy:
a) gwarancji na wykonane roboty na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania ostatecznego
Protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie zakresu umowy.
b) jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia zostanie udzielona gwarancja producenta
na okres dłuższy niż 2 lata, okres gwarancji przez nas udzielony będzie odpowiadał
okresowi gwarancji udzielonej przez producenta;

oraz zapewniamy:
c) dokonanie na swój koszt corocznych przeglądów gwarancyjnych w terminach
każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym, ostatni przegląd nie później niż 14 dni
przed upływem okresu gwarancji.
d) w okresie gwarancji dokonanie na własny koszt wymiany części zużywających się
urządzeń.
e)

serwis gwarancyjny na następujących warunkach:
- rozpoczęcie czynności naprawczych niezwłocznie, lecz nie później niż do 24 godz. od
chwili zgłoszenia awarii.
- dostarczenie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, urządzeń zastępczych na czas naprawy
trwającej dłużej niż 48 godz.

f) odpłatny autoryzowany serwis pogwarancyjny.
6) Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową netto: ..............................................
[PLN] (słownie złotych: ............................................ ) plus należny podatek VAT w wysokości
................... [PLN] (słownie złotych:..............), stawka VAT 23%, co stanowi łącznie cenę
ofertową brutto: ........................... [PLN] ( słownie złotych: ................................................).
7) Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni.
8) Wadium o wartości 30.000,00 PLN zostało wniesione w dniu ………….………. w formie
………………………….
Po przeprowadzonym postępowaniu proszę/simy o zwrot wadium na konto nr …………
( dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu).
9) Oświadczam/y, że wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zawarte we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, zostały przez nas
zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10) Zobowiązuję/my się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości: ........................... [PLN] (słownie złotych: ..............), w formie .............. przed
terminem podpisania umowy.
11) Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam/y:
............. ............... ............. ............. ........... .............. ............
............. ............... ............. ............. ........... .............. ............
12) Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia]2),
13) Oświadczamy , iż [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania3):
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
Do

1)
2)
14) [Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /
Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]4) :
l.p.

Nazwa części zamówienia

a)
b)
Podpis(y):

l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy
(ów)

Podpis(y)
Nazwisko i imię
osoby (osób)
osoby(osób)
upoważnionej(ych upoważnionej(ych)
) do podpisania
do podpisania
niniejszej oferty w niniejszej oferty w
imieniu
imieniu
Wykonawcy(ów) Wykonawcy(ów)

1)
2)
1)

Wykonawca usuwa niepotrzebne
Wykonawca usuwa niepotrzebne
3)
Wykonawca usuwa niepotrzebne
4)
Wykonawca usuwa niepotrzebne
2)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy
(ów)

Miejscowość
i data

Załącznik nr 2 – wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
17-200 Hajnówka ul. Słowackiego 29
Telefon : 85 873-30-32, 85 683-30-30
Faks: 85 873-30-34
Adres internetowy: www.pwik-hajnowka.pl
2. WYKONAWCA:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na:
„Modernizacja systemu napowietrzania w bioreaktorach miejskiej oczyszczalni ścieków w
Hajnówce”
oświadczam/my że:
1.

2.

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie robót budowlanych „Modernizacja systemu napowietrzania w bioreaktorach
miejskiej oczyszczalni ścieków w Hajnówce”.
posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem.

3.

posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz będę/będziemy dysponował/dysponować
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

4.

znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia;

5.

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie § 29 ust. 1 i 2 Regulaminu
udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w
Hajnówce (zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego www.pwik-hajnowka.pl)

PODPIS(Y):
l.p.
Nazwa(y)
Nazwisko i imię osoby Podpis(y) osoby(osób) Pieczęć(cie) Miejscowość
Wykonawcy(ów)
(osób)
upoważnionej(ych) do Wykonawcy(ów)
i data
upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
Wykonawcy(ów)

Załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
17-200 Hajnówka ul. Słowackiego 29
Telefon : 85 873-30-32, 85 683-30-30
Faks: 85 873-30-34
Adres internetowy: www.pwik-hajnowka.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia
wykonanie:

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

„Modernizacja systemu napowietrzania w bioreaktorach miejskiej oczyszczalni ścieków w
Hajnówce”
2. WYKONAWCA:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty budowlane
L.p.

Przedmiot
Wartość brutto
Termin realizacji
Zamawiający
Nazwa
roboty budowlanej, zamówienia
(nazwa, adres, Wykonawcy1
miejsce wykonania,
rozpoczęcie zakończenie nr telefonu
przepustowość
kontakt.)
(data)
(data)
obiektu
dz/m/r
dz/m/r

1.
2.
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte
wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający
należytego wykonania danej roboty skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej
roboty.
PODPIS:
Nazwa(y)
l.p. Wykonawcy
(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do Pieczęć(cie)
Miejscowość
podpisania niniejszej Wykonawcy
i data
oferty w imieniu
(ów)
Wykonawcy(ów)

1)
2)
1

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Załącznik nr 4 – wzór Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego
zamówienia.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
17-200 Hajnówka ul. Słowackiego 29
Telefon : 85 873-30-32, 85 683-30-30
Faks: 85 873-30-34
Adres internetowy: www.pwik-hajnowka.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie:
„Modernizacja systemu napowietrzania w bioreaktorach miejskiej oczyszczalni ścieków w
Hajnówce”
2. WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu powyższego zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia.
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:
l.p.
Imię
Zakres wykonywanych
Nr uprawnień
Inne
i nazwisko
czynności
informacje
1)
2)
3)
Uwagi:
1. W kolumnie „Inne informacje” przy każdej z osób wskazanej do uczestniczenia w realizacji
niniejszego zamówienia Wykonawca podaje czy dysponuje jej osobą czy też będzie dysponował na
podstawie zobowiązania innych podmiotów.
2. Wymieniony powyżej skład osobowy kadry kierowniczej zespołu Wykonawcy należy traktować
jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego dla
rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy.
3. W przypadku, gdy ww. osoby, biorące udział w realizacji zamówienia, nie znają języka polskiego
wymagane jest, aby Wykonawca zapewnił pełną usługę tłumaczenia na i z języka polskiego.
PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Nazwisko i imię osoby Podpis(y) osoby(osób) Pieczęć(cie) Miejscowość
Wykonawcy(ów) (osób) upoważnionej(ych) upoważnionej(ych) do Wykonawcy(ów)
i data
do podpisania niniejszej podpisania niniejszej
oferty w imieniu
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)
Wykonawcy(ów)

Załącznik nr 5 – wzór pisemnego zobowązania podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do
wykonania zamówienia.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
17-200 Hajnówka ul. Słowackiego 29
Telefon : 85 873-30-32, 85 683-30-30
Faks: 85 873-30-34
Adres internetowy: www.pwik-hajnowka.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie:
„Modernizacja systemu napowietrzania w bioreaktorach miejskiej oczyszczalni ścieków w
Hajnówce”
2. PODMIOT:
l.p.

Nazwa Podmiotu

Adres Podmiotu

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Zobowązujemy się do udostępnienia Wykonawcy/Wykonawcom występującym wspólnie2 ………………………….. (nazwa Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie) mającego/ym siedzibę w …………. przy ulicy ………….. wskazanych w wykazie stanowiacym załacznik nr
4 do oferty w postępowaniu p.n. „Modernizacja systemu napowietrzania w bioreaktorach
miejskiej oczyszczalni ścieków w Hajnówce” następujących osób zdolnych do wykonania
przedmiotowego zamówienia:
l.p.
1)
2)
3)

Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych czynności

.........................................................
Podpis(y) osób upoważnionych
w imieniu podmiotu udostępniającego
PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa
Podmiotu

Nazwisko i imię osoby
Podpis(y)
osoby(osób)
(osób)
upoważnionej(ych) do upoważnionej(ych)
podpisania niniejszego
do podpisania
oświadczenia w imieniu
niniejszego
Podmiotu
oświadczenia w
imieniu Podmiotu

1)
2)

2

Wykonawca skreśla niepotrzebne wyrażenie.

Pieczęć
Podmiotu

Miejscowość
i data

