ZAŁĄCZNIK NR 1 do IDW

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

pn.: „Remont Domu Aktora w Opolu”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

SZP-26-2/2019

1.

ZAMAWIAJĄCY:
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Pl. Teatralny 12
45-056 Opole
Rzeczpospolita Polska
NIP:
754-033-98-81
REGON: 000279717
Telefon: (77) 453 90 82 do 85
Adres strony internetowej: http://www.teatropole.pl/
Adres BIP: http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
Adres e-mail: biuro@teatropole.pl

2.

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
WYKONAWCA:
Lp.

1

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Adres(y) Wykonawcy(ów)

3.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej zmian,
3) cena ryczałtowa (wartość z podatkiem od towarów i usług) mojej (naszej) oferty za realizację całości
przedmiotu zamówienia wynosi:
............................................... ..................................................................PLN
(słownie: w tym uwzględniono należny podatek od towarów i usług w wysokości - 23%)
................................................................................................................. PLN
(słownie: .................................................................................................. PLN),
wartość bez podatku od towarów i usług .. ........................................ ........ PLN
(słownie: .................................................................................................. PLN)
w tym:
a) cena ryczałtowa za realizację I etapu (pkt. 3.1 lit. a) IDW):
............................................... ..................................................................PLN
(słownie: w tym uwzględniono należny podatek od towarów i usług w wysokości - 23%)
................................................................................................................. PLN
(słownie: .................................................................................................. PLN),
wartość bez podatku od towarów i usług .. ........................................ ........ PLN
(słownie: .................................................................................................. PLN)
b) cena ryczałtowa za realizację II etapu (pkt. 3.1 lit. b) IDW):
............................................... ..................................................................PLN
(słownie: w tym uwzględniono należny podatek od towarów i usług w wysokości - 23%)
................................................................................................................. PLN
(słownie: .................................................................................................. PLN),
wartość bez podatku od towarów i usług .. ........................................ ........ PLN
(słownie: .................................................................................................. PLN)
w tym w ramach II etapu:

c) cena ryczałtowa za remont części wspólnych:
............................................... ..................................................................PLN
(słownie: w tym uwzględniono należny podatek od towarów i usług w wysokości - 23%)
................................................................................................................. PLN
(słownie: .................................................................................................. PLN),
wartość bez podatku od towarów i usług .. ........................................ ........ PLN
(słownie: .................................................................................................. PLN)
d) cena ryczałtowa za remont lokali wyszczególnionych w Przedmiarach Robót
(należących do TJK)
............................................... ..................................................................PLN
(słownie: w tym uwzględniono należny podatek od towarów i usług w wysokości - 23%)
................................................................................................................. PLN
(słownie: .................................................................................................. PLN),
wartość bez podatku od towarów i usług .. ........................................ ........ PLN
(słownie: .................................................................................................. PLN)
e) cena ryczałtowa za remont lokali wyszczególnionych w Przedmiaru Robót
(należących do OTLiA)
............................................... ..................................................................PLN
(słownie: w tym uwzględniono należny podatek od towarów i usług w wysokości - 23%)
................................................................................................................. PLN
(słownie: .................................................................................................. PLN),
wartość bez podatku od towarów i usług .. ........................................ ........ PLN
(słownie: .................................................................................................. PLN)
4) oferowany przez nas okres Gwarancji/rękojmi za wady wynosi

miesięcy2.

5) zobowiązuję (-emy) się do wykonania całości zamówienia w terminie:
I etap: do dnia 15.10.2019 roku,
II etap: do dnia 14.08.2020 roku
6) Wykonawca informuje, że;
− Wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE3 prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
− Wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jej powstania. Wartość towaru lub usługi powodująca

Wykonawca wskazuje tylko jeden z następujących okresów: 36 miesięcy, 42 miesiące, 48 miesięcy, 54 miesiące,
60 miesięcy.
3
Wykonawca skreśla niepotrzebne.
2

obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług to _________________ zł
netto4.
Uwaga: brak jednoznacznej informacji w ww. zakresie oznacza, że złożona oferta nie będzie prowadziła
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
7) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
8) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
9) w przypadku najwyższego ocenienia przez Zamawiającego naszej oferty, na wezwanie
Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 Pzp, zobowiązujemy się do przedłożenia wszelkich
oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp
10) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć
umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się
zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią punktu 12 IDW,
11) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia]5,
12) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia
niniejszego zamówienia,
13) na podstawie art. 8 ust. 3 Pzp [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 postępowania]6:

Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

a)
b)
W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa,
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp, aby poniżej wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z
którym Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności)7.

UWAGA: wypełniają Wykonawcy w przypadku, gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
5
Wykonawca skreśla niepotrzebne.
6
Wykonawca wypełnia w przypadku zastrzeżenia informacji.
7
Wykonawca wskazując, iż zastrzeżone przez niego informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w myśl art. 11
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinien wykazać w szczególności:
- że ww. informacje nie były ujawniane do wiadomości publicznej oraz
- niezbędne działania, jakie Wykonawca podjął celem zachowania ich poufności oraz
- rodzaj informacji (techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą) – podlegających zastrzeżeniu.
Zamawiający dopuszcza ze względów technicznych, by uzasadnienie dla zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorcy stanowiło osobny dokument (będzie jednak merytoryczną częścią oferty). Winno nosić tytuł:
Uzupełnienie pkt. 13) oferty. Wykonawca musi jednak dokładnie określić, w Formularzu oferty, w którym
miejscu oferty znajduje się uzasadnienie dla zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorcy (wskazać strony).
4

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….
14) Oświadczam, że wykonam (-y) przedmiotowe zamówienie własnymi siłami/przewidujemy wykonanie
zamówienia przy pomocy podwykonawców 8.
W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców,
wskazuje poniżej (o ile są znani na dzień sporządzenia oferty) nazwy i firmy podwykonawców:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
15) Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek 9:
……………………………………………………………………………………………………………..
16) Kategoria przedsiębiorstwa (wpisać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo) 10
……………………………………………………………………………………………………………..
17) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO11
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 12.
18) W skład niniejszej oferty wchodzą następujące dokumenty:
1. oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu – na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do IDW;
2. oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu –
na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do IDW;
3. dowód wniesienia wadium;
4. …………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………

Wykonawca skreśla niepotrzebne.
Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który złożył wadium w pieniądzu.
10
Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6.05.2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i
średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36):
- mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR;
- małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR;
- średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
11
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).
12
W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do treści art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).
8
9

19) Niniejsza oferta składa się z …… kolejno ponumerowanych stron.

Podpis(y):
Lp.

1)
2)

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

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

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

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

ZAŁĄCZNIK NR 2 do IDW

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

pn.: „Remont Domu Aktora w Opolu”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

SZP-26-2/2019

1.

ZAMAWIAJĄCY:
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Pl. Teatralny 12
45-056 Opole
Rzeczpospolita Polska
NIP:
754-033-98-81
REGON: 000279717
Telefon: (77) 453 90 82 do 85
Adres strony internetowej: http://www.teatropole.pl/
Adres BIP: http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
Adres e-mail: biuro@teatropole.pl

2.

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez13:
WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego szczegółowo powyżej,
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

13

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 8
Instrukcji dla Wykonawców (Część I SIWZ).
…………….……. (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 pkt. 8 Instrukcji dla Wykonawców (Część I SIWZ), polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
, w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać nazwę i adres podmiotu 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)

Podpis(y):
Lp.

1)
2)

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

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

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

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

ZAŁĄCZNIK NR 3 do IDW

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

pn.: „Remont Domu Aktora w Opolu”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
1.

SZP-26-2/2019

ZAMAWIAJĄCY:
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Pl. Teatralny 12
45-056 Opole
Rzeczpospolita Polska
NIP:
754-033-98-81
REGON: 000279717
Telefon: (77) 453 90 82 do 85
Adres strony internetowej: http://www.teatropole.pl/
Adres BIP: http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
Adres e-mail: biuro@teatropole.pl

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez14:
WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego szczegółowo powyżej,
oświadczam,

14

co

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

art. 24 ust. 5 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 8 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 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością,

na

podstawie

art.

24

ust.

8

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)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… (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)
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)

Podpis(y):
Lp.

1)
2)

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

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

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

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

ZAŁĄCZNIK NR 4 do IDW
WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

pn.: „Remont Domu Aktora w Opolu”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

SZP-26-2/2019

1.

ZAMAWIAJĄCY:
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Pl. Teatralny 12
45-056 Opole
Rzeczpospolita Polska
NIP:
754-033-98-81
REGON: 000279717
Telefon: (77) 453 90 82 do 85
Adres strony internetowej: http://www.teatropole.pl/
Adres BIP: http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
Adres e-mail: biuro@teatropole.pl

2.

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez15:
WYKONAWCA:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, informuję (-my), że nie należę
(-ymy) do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o
ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 798, z późn. zm.) co
inny Wykonawca (inni Wykonawcy), składający odrębną ofertę w przedmiotowym
postępowaniu.*
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp informuję (-my), że należę (-ymy)
do tej samej grupy kapitałowej, ,w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 798 z późn. zm.), co inny
15

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca (inni Wykonawcy) składający odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu i w
załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
Pzp.
Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa rejestru
i nr rejestrowy (np. KRS)

Siedziba (adres)

1)

2)

3)

* niepotrzebne skreślić
UWAGA!
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa
każdy z Wykonawców osobno.
2. Wykonawca może wraz z niniejszym Oświadczeniem przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia.
3. Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297
Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia.
4. Niniejsze Oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp.

Podpis(y):
Lp.

1)

2)

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszego
formularza w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszego
formularza w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

ZAŁĄCZNIK NR 5 do IDW
WZÓR FORMULARZA
WYKAZU WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

pn.: „Remont Domu Aktora w Opolu”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

SZP-26-2/2019

1.

ZAMAWIAJĄCY:
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Pl. Teatralny 12
45-056 Opole
Rzeczpospolita Polska
NIP:
754-033-98-81
REGON: 000279717
Telefon: (77) 453 90 82 do 85
Adres strony internetowej: http://www.teatropole.pl/
Adres BIP: http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
Adres e-mail: biuro@teatropole.pl

2.

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez16:
WYKONAWCA:
Lp.

16

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Adres(y) Wykonawcy(ów)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Oświadczam(y), że wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:

Lp.

Nazwa inwestycji,
rodzaj roboty
budowlanej
(w tym wskazanie
czy był to remont,
budowa,
przebudowa,
rozbudowa lub
modernizacja)

Data wykonania
Wartość brutto
w PLN

Przedmiot roboty budowlanej z
wyszczegółowieniem branż

początek
(data)

1)

2)

3)

4)

UWAGA!
17

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.

zakończenie
(data)

Miejsce wykonania
robót budowlanych
(pełny adres)

Odbiorca (nazwa,
adres, nr telefonu do
kontaktu)

Nazwa
Wykonawcy17

1. Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie
wskazanych w tabeli powyżej robót budowlanych. Dowodami tymi są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane bądź inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.
2. Niniejszy wykaz Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp.

Podpis(y):

Lp.

1)
2)

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszego formularza w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszego formularza w
imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)

Miejscowość
i data

ZAŁĄCZNIK NR 6 do IDW

WZÓR FORMULARZA
WYKAZU OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

pn.: „Remont Domu Aktora w Opolu”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

SZP-26-2/2019

1.

ZAMAWIAJĄCY:
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Pl. Teatralny 12
45-056 Opole
Rzeczpospolita Polska
NIP:
754-033-98-81
REGON: 000279717
Telefon: (77) 453 90 82 do 85
Adres strony internetowej: http://www.teatropole.pl/
Adres BIP: http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
Adres e-mail: biuro@teatropole.pl

2.

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez18:
WYKONAWCA:
Lp.

18

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Zamówienie niniejsze wykonywać będą co najmniej następujące osoby:
Imię i nazwisko

Lp.

1)

Funkcja

Wykształcenie

Kwalifikacje
zawodowe

Doświadczenie

Uprawnienia*

Informacja o
podstawie
dysponowania
osobami

:
Kierownik budowy

2)

Kierownik robót w branży
elektrycznej i AKPiA

3)

Kierownik robót w branży
sanitarnej

(*)-podać nr i zakres uprawnień, datę wydania i organ wydający, oraz podstawę prawną wydanych uprawnień.
UWAGA! Niniejszy wykaz Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp.

Podpis(y):
Lp.

1)
2)

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszego formularza w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszego formularza w
imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

ZAŁĄCZNIK NR 7 do IDW
WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
dot. ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

pn.: „Remont Domu Aktora w Opolu”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

SZP-26-2/2019

ZAMAWIAJĄCY:
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Pl. Teatralny 12
45-056 Opole
Rzeczpospolita Polska
NIP:
754-033-98-81
REGON:
000279717
Telefon:
(77) 453 90 82 do 85
Adres strony internetowej: http://www.teatropole.pl/
Adres BIP: http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
Adres e-mail: biuro@teatropole.pl

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia
W imieniu: ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)
zobowiązuję się do oddania swoich zasobów:
.............................................................................…………………………………………………
...................................................................................................................................................
(określenie zasobu – zdolność techniczna lub zawodowa, sytuacja finansowa lub
ekonomiczna)
do dyspozycji Wykonawcy: .......................................................................................................
....................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:
„Remont Domu Aktora w Opolu”
1. Oświadczam, że:
a) udostępniam Wykonawcy wyżej wymienione zasoby, w następującym zakresie
(należy szczegółowo określić): .......................................................................................

........................................................................................................................................
..........…………………………………………………………………………………………
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
.........................................................................................................................................
..................……………………………………………………………………………………
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
............................……………………………………………………………………………
d) jako podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuję roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą
TAK / NIE*
* niepotrzebne skreślić
2. Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego poniesionej
wskutek nieudostępnienia zasobów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
odpowiadam wobec zamawiającego solidarnie z wyżej wymienionym Wykonawcą. Moja
odpowiedzialność wygasa, jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło
na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.
Uwaga!
Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
1) pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 Pzp
2) dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w
postępowaniu
dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Podpis(y):
Lp.

1)

2)

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszego
formularza w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszego
formularza w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

