Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Gmina Michałowo
Reprezentowana przez
Burmistrza Michałowa
16 – 050 Michałowo
ul. Białostocka 11
FORMULARZ OFERTY
Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:...........................................................................................................
REGON:………………………………………NIP: .........................................................
Adres:.................................................................................................................................
Województwo:.............................................. Powiat: ......................................................
Nr TEL. ……………………………………… FAX...........................................................
email (na który ma być przesyłana korespondencja) …………………………..........…………...
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym na ,,Dostawę
przedkładamy niniejszą
ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości postanowienia zawarte w SIWZ. Zobowiązuję się
wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
za cenę ryczałtową:
używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jałówka ”,

netto:...........................................................................................................................................zł
podatek VAT (wpisać stawkę) – …..%:.........................................................................................zł
brutto: .......................................................................................................................................zł
(słownie: .....................................................................................................................................)
Oświadczam, że:
1. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Wykonam zamówienie publiczne w terminie wymaganym w SIWZ.

Osoba do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
…………………………………………………..….., tel. kontaktowy ……………………..
Informujemy, że jesteśmy
małym /
średnim (zaznaczyć właściwe) przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia
Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41). Zgodnie z definicjami zawartymi w
ww. zaleceniu, małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzują się następującymi cechami:
- Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR
- Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR

1.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ (w tym ze wzorem umowy, co zostało uwzględnione w niniejszej ofercie) i nie
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz przyjmujemy warunki w
niej zawarte.

2.

Niniejszym oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.

3.

Oświadczamy, że załączony do SIWZ projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.

Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej Firmy i realizacji przez nas zamówienia zobowiązujemy się do wypełniania i
przestrzegania wszystkich wskazań i wymogów, które Zamawiający wyspecyfikował w dokumentacji postępowania.

5.

Oświadczamy, że złożona oferta:
nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Lp.

6.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ,
polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
1)
2)

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(W przypadku polegania na zasobach innego/ych podmiotu/ów, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca wskazuje w punkcie 7 niniejszego formularza, podmiot/y który/e
zrealizuje/ą roboty budowlane lub usługi, do realizacji których zdolności innego/ych podmiotu/ów są wymagane).

Następujące elementy oferty (informacje, załączniki) nie mogą być udostępniane osobom trzecim, albowiem stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
……………………………………………………………………………………………………….

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

…………….....................................................................
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania na: Dostawę używanego średniego samochodu
pożarniczego dla OSP Jałówka
Działając w imieniu Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z
postępowania na podstawie niżej wskazanych przesłanek i spełniam warunki
udziału w postępowaniu,
o których mowa w Rozdziale 5 i 5a SIWZ
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 ustawy Pzp wykluczy:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a1, art. 181–1882, art. 189a3, art. 218–2214, art.
228–230a5, art. 250a6, art. 2587 lub art. 270–3098 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 469 lub art.
4810 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 11 ustawy z dnia

1 Art. 165a Kodeksu karnego „Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości
dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze
terrorystycznym albo udostępnienia ich zorganizowanej grupie lub związkowi mającym na celu popełnienie takiego przestępstwa lub osobie
biorącej udział w takiej grupie lub związku, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”

2 Art. 181-188 Kodeksu karnego „Rozdział XXII Przestępstwa przeciwko środowisku”
3 Art. 189a Kodeksu karnego „§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. § 2.
Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”

4 Art. 218-221 Kodeksu karnego „Rozdział XXVIII Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową”
5 Art. 228-230a Kodeksu karnego „Rozdział XXIX Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego”

6 Art. 250a Kodeksu karnego „Rozdział XXXI Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum”
7 Art. 258 Kodeksu karnego „Rozdział XXXII Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu”
8 Art. 270-309 Kodeksu karnego „Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów”, „Rozdział XXXV Przestępstwa
przeciwko mieniu”, „Rozdział XXXVI Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu”

3)

4)

5)

6)

7)

8)

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 912 lub art. 1013 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;
wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie

9 Art. 46 ustawy o sporcie „1. Kto, w związku z zawodami sportowymi organizowanymi przez polski związek sportowy lub podmiot
działający na podstawie umowy zawartej z tym związkiem, lub podmiot działający z jego upoważnienia, przyjmuje korzyść majątkową lub
osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści albo jej obietnicy żąda w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik lub
przebieg tych zawodów, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach
określonych w ust. 1 udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.”

10 Art. 48 ustawy o sporcie „1. Kto, powołując się na wpływy w polskim związku sportowym lub podmiocie działającym na podstawie
umowy zawartej z tym związkiem, lub podmiocie działającym z jego upoważnienia albo wywołując przekonanie innej osoby o istnieniu
takich wpływów, lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w ustaleniu określonego wyniku
lub przebiegu zawodów sportowych w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8. 2. Tej samej karze podlega, kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za
pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku lub przebiegu zawodów sportowych polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na
zachowanie osoby pełniącej funkcję w polskim związku sportowym lub podmiocie działającym na podstawie umowy zawartej z tym
związkiem, lub podmiocie działającym z jego upoważnienia w związku z pełnieniem tej funkcji”

11 Art. 115 § 20 Kodeksu karnego „§ 20. Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia
wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: 1) poważnego zastraszenia wielu osób, 2) zmuszenia organu
władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania
określonych czynności, 3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub
organizacji międzynarodowej – a także groźba popełnienia takiego czynu”

12 Art. 9 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „1. Kto powierza, w tym samym czasie, wykonywanie pracy wielu cudzoziemcom przebywającym
bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia
wolności. 2. Tej samej karze podlega, kto powierza wykonywanie pracy małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego
dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

13 Art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „1. Kto powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu
uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach szczególnego wykorzystania, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3. 2. Tej samej karze podlega, kto powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu
uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącemu pokrzywdzonym przestępstwem określonym w art. 189a § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3)).”

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
10)wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437);
11)wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12)wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r.
poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
2. Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w
sytuacji:
1)
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez
sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2)
który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lun nienależycie
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych.
3)
który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie
zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
zamawiającym,
o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy
lub zasądzenia odszkodowania.
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. Jednocześnie oświadczam, że w
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...
..……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych
przez
Zamawiającego
w ………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę
redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu ), polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………, w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla
wskazanego podmiotu).
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, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, że wyżej wskazane podmioty spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuję się na jego/ich zasoby,
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.
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.

……………………………………………………
.....................................................................................
….
pieczęć
Data i podpis
Wykonawcy
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI
ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ1
1

(niniejsze oświadczenie Wykonawca składa w stosunku do Wykonawców, którzy złożyli oferty w
niniejszym postępowaniu, na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiającego,
niezwłocznie po otwarciu ofert, na stronie internetowej),
zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp

Przystępując do postępowania na: Dostawę używanego średniego samochodu
pożarniczego dla OSP Jałówka
Działając w imieniu Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
Oświadczam, że*:
1. Należę do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca …………………………**,
który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu,
2. Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawcy, którzy złożyli
ofertę w niniejszym postępowaniu,
3. Nie należę do żadnej grupy kapitałowej.
* - niepotrzebne skreślić
** - w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może
przedstawić
dowody,
że
powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

1 UWAGA!: W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek
cywilnych) z uwagi na art. 24 bezwzględnie przedmiotowe
oświadczenie, oprócz oświadczenia w imieniu ofert wspólnych
(konsorcjum lub spółek cywilnych), składa także każdy z wykonawców
(wspólników spółki cywilnej) w swoim imieniu.
1 Pod pojęciem grupy kapitałowej należy rozumieć grupę kapitałową w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) tj. wszystkich
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również
tego przedsiębiorcę.

udzielenie zamówienia.
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.

……………………………………………………
.....................................................................................
….
pieczęć
Data i podpis
Wykonawcy
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

