Załącznik nr 1
................................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy/
Uczestnika/ów/ Konsorcjum*)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy i przebudowy budynku DPS
na budynek biurowy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie”.
Nr
poz.

Nazwa opracowania.

Cena (netto)
w zł.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wstępna koncepcja dobudowy i przebudowy budynku.
Mapy do celów projektowych.
Projekt zagospodarowania działki.
Projekt architektoniczno-budowlany i projekty branŜowe.
Przedmiary, kosztorys inwestorski i kosztorysy ofertowe.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Wersja elektroniczna dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę.
Suma netto:

VAT:
Ogółem z podatkiem VAT:

Słownie:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………
Data, podpisy i pieczęcie osób upowaŜnionych
do reprezentowania Wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić,

Załącznik nr 2
................................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy/
Uczestnika/ów/ Konsorcjum*)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy i przebudowy budynku DPS
na budynek biurowy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie”.

Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust 1 u. p z. p.**)
zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przystępując do w/w postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
ja (imię i nazwisko)....................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy) .............................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, Ŝe:
1)

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień (art.22 ust. 1 pkt 1 U p z. p.),
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem techniczny i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 u. p z. p.),
3) znajdujemy się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 U
p.z.p.),
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 U. p. z. p
(art. 22 ust. 1 pkt. 4 u. p. z., p.), który brzmi

1)

Art. 24
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia
wszczęcia postępowania chyba, Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności,
za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odręcznie, rozłoŜone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, majątkowych takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwa skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwa skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, majątkowych
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, majątkowych takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
9) podmioty zbiorowe, wobec, których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,.
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust. I pkt.
1-3.
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, Ŝe
udział tych wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji,
2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜyli dokumenty zawierające błędy, z zastrzeŜeniem art. 26 ust.3,
4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na
przedłuŜenie okresu związania ofertą.

Miejsce i data

/pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej
do podpisywania oferty/

- Uwaga!
Wykonawcy składający wspólną ofertę składają oświadczenie odrębnie.
*) niepotrzebne skreślić,

Załącznik nr 3
............................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy/
Uczestnika/ów/ Konsorcjum*)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT PROJEKTOWYCH**)
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dobudowy i przebudowy budynku DPS na budynek biurowy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie”

oświadczam, Ŝe firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem wszczęcia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, następujące zamówienia:

Nazwa
Zamawiającego-adres

Przedmiot zamówienia
( w tym min. 3 /trzy/ roboty
projektowe /rozpoczęte i zakończone/,
odpowiadające swoim rodzajem
robotom projektowym
stanowiącym przedmiot zamówienia,

1

2

Data wykonania

Miejsce
wykonania

3

4

Wartość
(brutto zł).
5

Uwaga:
- w załączeniu dokumenty potwierdzające, Ŝe w/w roboty zostały wykonane naleŜycie.
*) niepotrzebne skreślić,
**) w przypadku Konsorcjum – dla wykazania doświadczenia załącznik wypełniają takŜe jego uczestnicy.

.............................................................................................
/podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej
do podpisywania oferty/
dnia....................................................

Załącznik nr 4
.....................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy/
Uczestnika/ów/ Konsorcjum*)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej dobudowy i przebudowy budynku DPS na budynek biurowy Urzędu Miejskiego
w Szczuczynie”

oświadczam, Ŝe roboty będące przedmiotem zamówienia, będą realizowane przez następujące
osoby:

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia**):
dot. osób legitymujących się posiadaniem odpowiednich uprawnień:
Lp.

Nazwisko
i imię

Uprawnienia
budowlane
/sanitarne, elektryczne/
w specjalności ...
(numer)

Zaświadczenie numer

Pełniona funkcja
i zakres czynności powierzony
do wykonania przy przedmiotowym zamówieniu

1

2

3

4

W załączeniu:
- uprawnienia budowlane osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
- aktualne zaświadczenia o przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego,

......................................., dnia .................................

.......................................................................................
/podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej
do podpisywania oferty/

*) niepotrzebne skreślić,
**) w przypadku Konsorcjum – dla łącznego wykazania personelu z odpowiednimi kwalifikacjami załącznik
wypełniają takŜe jego uczestnicy.

Załącznik nr 5
...............................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy
/Uczestnika/ów/ Konsorcjum*)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy i przebudowy budynku DPS na
budynek biurowy Urzędu Miejskiego w Szczuczynie”

Wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom**):

Lp.

Nazwa i adres firmy Podwykonawcy

Prace, które mają zostać zlecone

Wartość powierzonych robót (zł)

Łącznie wartość powierzonych robót

.........................................................................
/podpis i pieczęć osoby upowaŜnionej
do podpisywania oferty/

Data: ............................................

*) niepotrzebne skreślić,
**) wypełnić w przypadku wykonywania części robót przez wskazanego Podwykonawcę.

