Załącznik nr 1 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy:

OFERTA
Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Adres Wykonawcy: ...............................................................................................................
Telefon/Fax/e-mail: ...............................................................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn.:

„Modernizacja maszynowni wentylacyjnej dla systemu wentylacji i chłodzenia
dużej sali kina POLONEZ”
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, składam(y) ofertę na wykonanie
przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i Programie Funkcjonalno Uzytkowym.
Niniejszym oferuję wykonanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji
projektowej i realizacją robót budowlanych za:
1) za cenę netto w wysokości: …............................................................................................. zł.
słownie złotych: …...............................................................................................................
Do ceny dolicza się podatek VAT 23% w wysokości :.....................................................
co daje cenę brutto w wysokości: ........................................................................................ zł
(słownie złotych: ..................................................................................................................
.............................................................................................................................................)
2) Udzielam/y gwarancji na okres .................... miesięcy
UWAGA: Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36
miesięcy. Przy okresie gwarancji dłuższym niż 36 miesięcy, dla celów przyznania punktacji
w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 36 miesięcy.
W poszczególne ceny wliczone zostały wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia
wynikające wprost ze SIWZ, a niezbędne do wykonania zamówienia.
Oświadczam(y), że:
 Zapoznałem/liśmy się z treścią SIWZ w tym ze wzorem umowy i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń.
 Dokonałem/liśmy wizji lokalnej i zdobyłem niezbędne dane do przygotowania oferty
i podpisania umowy.
 W cenie ofertowej uwzględniłem/liśmy wszelkie koszty związane z dostosowaniem
się do wymogów zamówienia oraz mające wpływ na kompletność wykonania
zamówienia.

 Oświadczam/my, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę
z Zamawiającym na warunkach określonych w załączniku nr 8 do SIWZ.
 Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym z istotnymi
postanowieniami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy
warunki w niej zawarte.
 Oświadczam/my, że wykonamy przedmiot umowy do dnia 30.06.2016r.
 Oświadczam/my, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
 Poniżej podajemy nasze dane adresowe, na które należy kierować wszelką
korespondencję w sprawie niniejszego postępowania (w tym nr telefonu, faxu, adres
email):...............................................................................................................................
.
tel. ..................................... fax ....................................... e-mail ......................................

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

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

Miejscowość data:

podpisy upełnomocnionych przedstawicieli firmy Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy:

OŚWIADCZENIE
Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Adres Wykonawcy: ..............................................................................................................
..............................................................................................................
Telefon/Fax/e-mail: ..............................................................................................................
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:
„Modernizacja maszynowni wentylacyjnej dla systemu wentylacji i chłodzenia dużej
sali kina POLONEZ”
oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, a w tym:
1) Posiadam/my* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadam/my* niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3) Dysponuję/emy* odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
4) Znajduję/emy* się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

........................................................
miejscowość , data

* niepotrzebne skreślić

.........................................................................
podpisy upełnomocnionych przedstawicieli firmy Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy:

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:

„Modernizacja maszynowni wentylacyjnej dla systemu wentylacji i chłodzenia
dużej sali kina POLONEZ”
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa
w pkt 3.1.1, SIWZ.
Nawa podmiotu
(wykonawcy)
wykazującego posiadane
doświadczenie

Nazwa i adres
Zamawiającego, dla
którego zamówienie
wykonano

Czas realizacji
(początek dd/mm/rr –
koniec dd/mm/rr

Kwota
(zł brutto)

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, ze wykazane roboty zostały
wykonane należycie.

........................................................
miejscowość , data

.........................................................................
podpisy upełnomocnionych przedstawicieli firmy Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy:

Dotyczy realizacji zamówienia pn.:

„Modernizacja maszynowni wentylacyjnej dla systemu wentylacji i chłodzenia
dużej sali kina POLONEZ”

OŚWIADCZENIE
o posiadaniu uprawnień

Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Adres Wykonawcy: ..............................................................................................................
..............................................................................................................
Telefon/Fax/e-mail: ..............................................................................................................
Ubiegając się o zamówienie publiczne oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.

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

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

miejscowość , data

podpisy upełnomocnionych przedstawicieli firmy Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ.
Pieczęć Wykonawcy:

Dotyczy realizacji zamówienia pn.:

„Modernizacja maszynowni wentylacyjnej dla systemu wentylacji i chłodzenia
dużej sali kina POLONEZ”

OŚWIADCZENIE
Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Adres Wykonawcy: ..............................................................................................................
..............................................................................................................
Telefon/Fax/e-mail: .............................................................................................................
Ubiegając się o zamówienie publiczne jako wykonawca robót objętych niniejszym
zamówieniem oświadczam, że nie podlegam/my wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie
publiczne z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164).

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

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

miejscowość , data

podpisy upełnomocnionych przedstawicieli firmy Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy:

Dotyczy realizacji zamówienia pn.:

„Modernizacja maszynowni wentylacyjnej dla systemu wentylacji i chłodzenia
dużej sali kina POLONEZ”

Oświadczenie
o części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Oświadczam że*:
a) Całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi wykonawcy;
b) Podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie następujących prac:
-………………………………………………………………………………………..
-………………………………………………………………………………………..
-………………………………………………………………………………………..
* niepotrzebne skreślić

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

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

miejscowość , data

podpisy upełnomocnionych przedstawicieli firmy Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ
Pieczęć Wykonawcy:

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:

„Modernizacja maszynowni wentylacyjnej dla systemu wentylacji i chłodzenia
dużej sali kina POLONEZ”
oświadczamy, że:


nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych *,



należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy
kapitałowej.

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

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

miejscowość , data

podpisy upełnomocnionych przedstawicieli firmy Wykonawcy

UWAGA
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów:
grupa kapitałowa to wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez
jednego przedsiębiorcę,
w tym również ten przedsiębiorca;
przedsiębiorca to przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a) osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna mniemająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej,
której nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osoba fizyczna wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność
w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osoba fizyczna, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby
nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli
podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ww. ustawy,
d) związkach przedsiębiorców to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, jak również
związki tych organizacji;
przejęcie kontroli to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę
uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych,
umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; zgodnie z art. 4
pkt 4 ww. ustawy.

