ZAŁĄCZNIK NR 5
Sierpc dnia ..….......... 2019 r.
............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)
NIP firmy: …...........................
REGON: …............................
tel. kontaktowy: …..........................
osoba do kontaktu: …......................................
F O R M U L A R Z

O F E R T Y

Gmina Miasto Sierpc
09-200 Sierpc
ul. Piastowska 11A
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w
Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ……………, numer ogłoszenia
…………………….., w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej na:
„Bieżące utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego
i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta Sierpca”
przedkładamy ofertę na poniższych zasadach:
1. Cena ryczałtowa (do 31.12.2018 r) za prace wymienione w Rozdziale VII ust.1.
SIWZ:
za
kwotę:
….........................................zł
plus....................
VAT.................................zł
słownie złotych:
......................................................................................................................, co łącznie
stanowi
kwotę
….................................zł
brutto
słownie złotych:
.......................................................................................................................
2. Cena prac nieobjętych ryczałtem (do 31.12.2018 r) na podstawie Formularza Cen
Jednostkowych
(Zał Nr 5a): …………………. zł
plus ..............VAT
.........................zł słownie złotych:
......................................................................................, co łącznie stanowi kwotę
.....................................zł
brutto
słownie
złotych:
...................................................................................................................................
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (do 31.12.2018 r) (suma pozycji: 1
+
2)
za
kwotę:...............................................zł słownie złotych:
................................................................. plus ….............VAT ................................ zł słow
nie złotych:
..........................................................................., co łącznie stanowi kwotę ....................
.. zł słownie złotych:
...................................................................................................................
4. Oświadczam/y, że w kryterium nr 2 „Czas reakcji” zobowiązuję/my się do
naprawy oznakowania, wymiany oznakowania lub ustawienia oznakowania
dokonamy
w
ciągu
48/24/12
………………godzin,
słownie
……………………………………………………..
W przypadku nieokreślenia w formularzu ofertowym Kryterium nr 2, tj. „Czas
reakcji”, Zamawiający przyjmie najdłuższy czas reakcji, tj. 48 godzin i przyzna 0
pkt. w przedmiotowym kryterium

5. Oświadczam/y, że w kryterium nr 3 zobowiązuję/my się do „Zabezpieczenia
nagłych
zdarzeń
drogowych”
w
terminie
240/180/120/90
……………………….minut, słownie ……………………………………………………………
W przypadku nieokreślenia w formularzu ofertowym Kryterium nr 3, tj.
„Zabezpieczenia nagłych zdarzeń drogowych”, Zamawiający przyjmie najdłuższy
czas reakcji, tj. 240 minut i przyzna 0 pkt. w przedmiotowym kryterium
6. Zakres robót będących przedmiotem zamówienia będziemy wykonywać w
terminie do 31.12.2019 r., przy czym mamy świadomość, że nie przysługuje nam
roszczenie wobec Zamawiającego w stosunku do Zał. Nr 5a, ilości
jednostkowych, określonych jako „średnioroczne”, a służących porównaniu ofert i
nie stanowią zobowiązania wobec Wykonawcy.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń i w pełni akceptujemy
warunki płatności zawarte w projekcie umowy.
8. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do
podpisania umowy na akceptowanych przez nas warunkach, zawartych we
wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
10. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy na warunkach określonych w
ofercie lub w pozostałych przypadkach określonych w art. 46 Upzp nie będziemy
zgłaszać żadnych roszczeń do wniesionego wadium.
11. Załączniki do niniejszej oferty:
1)

............................................................................................................... strona ..........

2)

............................................................................................................... strona ..........

3)

............................................................................................................... strona ..........

4)

............................................................................................................... strona ..........

5)

............................................................................................................... strona ..........

6)

............................................................................................................... strona ..........

7)

............................................................................................................... strona ..........

8)

............................................................................................................... strona ..........

12. Oferta składa się z ................ kolejno ponumerowanych zapisanych stron,
ułożonych w kolejności określonej w SIWZ.

...........................….........................................
podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/ych
do występowania w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/ki imienna/e

Załącznik Nr 5a

l.p.

rodzaj usług

jednostka

1

montaż tarcz znaków drogowych
małych, średnich. typu A, B, C, D, G

szt.

2

montaż tarcz znaków drogowych typu E,
F

szt.

6

montaż tabliczek informacyjnych pod
tarczą znaku (szt.) typu T
montaż słupka znaku drogowego Ø
60mm
malowanie oznakowania poziomego (za
lm2) farbą chlorokauczukową do asfaltu
z atestem ścieralności w tym: linie ciągłe,
linie przerywane, linie na skrzyżowaniach
i przejściach dla pieszych, strzałki i inne
symbole
malowanie oznakowania poziomego (za
l m2) farbą chlorokauczukową do asfaltu
z atestem ścieralności - miejsce dla
osoby niepełnosprawnej zgodnie z
rozporządzeniem

7

montaż progów zwalniających do
30km/h o wymiarach szerokość – 90 cm,
wysokość 5 cm

3
4

5

8
9
10

11

12
13
14

15

demontaż słupka znaku drogowego
Wykonanie projektu stałej organizacji
ruchu wraz z uzgodnieniem
wygrodzenie ruchu pieszych za pomocą
U-12a – szczeblinkowe
wykonanie
projektów
tymczasowej
organizacji
ruchu
na
wniosek
Zamawiającego
Montaż tablic z nazwą ulicy wg.
obowiązującego wzoru na terenie Miasta
Sierpca z materiałem Wykonawcy
montaż
tarcz
znaków
drogowych
aktywnych typu D
zakup wraz z dostawą pachołów
drogowych typu U-23
zakup wraz z dostawą znak ostrzegawczy
(tablica kierująca U-21) z podstawą
gumową 16 kg

Ilość na rok

cena
jednostkowa
netto

wartość netto

30
7
15
szt.
10
szt.

3500
m2

m2

360
20

mb
szt.

12

szt.

10

mb

50

szt.

2

szt.

10

Szt.

2

Szt.

10

Kpl.

5
Wartość kosztorysu
podatek VAT
wartość końcowa

...........................….................................
podpis/y osoby(osób) upoważnionej/ych
do występowania w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/ki imienna/e

Załącznik nr 1
Zamawiający:
Gmina Miasto Sierpc
09-200 Sierpc
ul. Piastowska 11A
…..........................................................
……………………………………………
(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. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie
urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach
będących w zarządzie miasta Sierpca, prowadzonego przez Gminę Miasto Sierpc,
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o kreślone
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział IX ust. 1

przez

………...…….……. (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 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –
Rozdział IX ust. 1 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)

Załącznik nr 2
Zamawiający:
Gmina Miasto Sierpc
09-200 Sierpc
ul. Piastowska 11A
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. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie
urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach
będących w zarządzie miasta Sierpca, prowadzonego przez Gminę Miasto Sierpc,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Zamawiający, na podstawie art. 24. ust. 1. pkt 12) ustawy Pzp, wyklucza z postępowania
o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli
zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24.
ust. 1. pkt 13)-23) ustawy Pzp.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na
podstawie art. 24. ust. 5. pkt 2), pkt. 4) i pkt. 8) ustawy 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 ustawy Pzp, 16-20 ustawy Pzp
lub art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 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)

Załącznik nr 4
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia
Oświadczam w imieniu …................................................................................................
/nazwa Podmiotu na zasobach, którego Wykonawca polega/ iż oddaję do dyspozycji
wykonawcy ...........................................................................
….........................................................................
/nazwa i adres wykonawcy/
niezbędne zasoby ….....................................................................................................
/zakres zasobów, które zostaną udostępnione wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie, potencjał techniczny/
na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Bieżące utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa oraz
oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta
Sierpca”.

oświadczam, iż:
a) udostępniam wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie:

….................................................................................................................................
b) sposób

wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu
zamówienia publicznego będzie następujący:

…..................................................................................................................................
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…..................................................................................................................................
d) zrealizuję roboty budowlane w zakresie, w jakim wykonawca polega na moich

zdolnościach w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu potwierdzenia
warunków udziału w postępowaniu.

data: ..................................
…………………………………………
(podpis)
(Podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega)

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ W TRYBIE ART. 24 UST. 11
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nazwa wykonawcy ......................................................................................................
Adres wykonawcy .......................................................................................................
Przystępując do przetargu nieograniczonego na: „Bieżące utrzymanie urządzeń
bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach
będących w zarządzie miasta Sierpca”.

oświadczam, iż przynależę/nie przynależę* do grupy kapitałowej.
data: ..................................

…..................…..................................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela
wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 7 do SIWZ
Wykonawca:
…..................................................................
………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:
……………………………………………........
……………………………………………........
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Zamawiający:
Gmina Miasto Sierpc
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
W postępowaniu przetargowym na: „Bieżące utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa oraz
oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta
Sierpca”.
Oświadczenie Wykonawcy
Wykaz usług (co najmniej jednej usługi na kwotę 100.000,00 złotych polegającej na
utrzymaniu urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego)
będących w trakcie wykonywania lub wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
L.p. Przedmiot

Wartość

Data
Podmioty, na rzecz których
wykonania roboty te zostały wykonane
lub są wykonywane

Referencje/
poświadczenie
prawidłowego
wykonania
(nr strony)

…......................….................................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela
wykonawcy)

Załącznik nr 8 do SIWZ
Wykonawca:
…..................................................................
………………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:
……………………………………………........
……………………………………………........
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Zamawiający:
Gmina Miasto Sierpc
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
W postępowaniu przetargowym na: „Bieżące utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa oraz
oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta
Sierpca”.
Oświadczenie Wykonawcy
Wykaz oraz podstawa dysponowania potencjałem technicznym - wykaz sprzętu, który
będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia..
L.p. Przedmiot
1
2
3
4
5

Forma władania.
Własność/Użyczenie

malowarka znakowania poziomego
kafar do zabijania barier
samochód dostawczy
samochód ciężarowy z hds do 4 t
frezarka do ścierania oznakowania poziomego

…......................….................................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela
wykonawcy)

