Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA SZKÓŁ Z TERENU GMINY ROZPRZA
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GZO.271.2.2016
Zamawiający:
Gminny Zespół Oświaty
Rynek Piastowski 10a
97-340 Rozprza
Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
NIP
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
Osoba do kontaktu
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym dostaw oleju opałowego
ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że oferuję(emy) wykonanie przedmiotu
zamówienia na następujących zasadach:
1) oferuję(my) dostawy oleju opałowego lekkiego:
Jednostkowa cena za 1 litr oleju opałowego wynosi:
netto ....................................zł
podatek VAT ……... %
.............................................zł brutto
słownie złotych brutto .................................................................................................
Łączna cena za 189 000 litrów oleju opałowego wynosi (cena brutto za 1 litr oleju
opałowego x 189 000 litrów) tj.:
.............................................zł brutto
słownie złotych brutto .................................................................................................
2) Oświadczam(y), że oferujemy …… dniowy* termin dostawy wymaganej partii oleju;
*

Termin dostawy wyrażony w dniach liczony od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego

zapotrzebowania na dostawę partii oleju opałowego (tj.: 1, 2, 3, 4–* należy wybrać
właściwe)
3) Oświadczam(y), że proponujemy ……….. dniowy* termin płatności faktury;
*

Termin płatności wyrażony w dniach liczony od dnia otrzymania faktury przez

Zamawiającego (tj.: 7, 14, 21, 30 –* należy wybrać właściwe)

1.

Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

2.

Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy załączone do SIWZ
i zobowiązuję(emy) się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na
wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.

3.

Nie uczestniczę(ymy), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia.

4.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2015.2164) 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:

l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
od

do

1
5. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:
* zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
a) wykonanie części dotyczącej .......................... firmie …............... z siedzibą
w ….................. .
b) wykonanie części dotyczącej .......................... firmie …............... z siedzibą
w ….................. .
* nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.
* Niepotrzebne skreślić
6. Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy*.
a) nazwa (firma) podmiotu:
......................................................................................
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt …..
w następującym zakresie: .............................................................................................
b) nazwa (firma) podmiotu:
......................................................................................
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt …..
w następującym zakresie: ..............................................................................................

W załączeniu składamy dokumenty ( zobowiązanie)
* nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, a więc osobiście je spełniamy.
* Niepotrzebne skreślić
7. Oświadczam(my), że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy,
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22
Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
przedstawimy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Oświadczam(my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia (w

tym zapoznaliśmy się z dokumentacją

projektową, przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót opisującymi przedmiot zamówienia).

............................, dn. ...........................
....................................................................
podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA SZKÓŁ Z TERENU GMINY ROZPRZA
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GZO.271.2.2016
Zamawiający:
Gminny Zespół Oświaty
Rynek Piastowski 10a
97-340 Rozprza

Wykonawca:
Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), co następuje:
1.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

2.

Wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, gdy
wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na warunkach określonych
w art. 22a Pzp.
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następującego podmiotu/
następujących podmiotów:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(należy wskazać podmiot/podmioty)

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w celu oceny, czy
wykonawca

polegając

na

zdolnościach

lub

sytuacji

innych

podmiotów

na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, przedstawiam następujące dokumenty, które określają:
1)

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:

2)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego:

3)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

4)

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:
Wykaz dokumentów:

a)

………………………………………………………………………………

b)

………………………………………………………………………………

c)

………………………………………………………………………………

3.

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-22 Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 i pkt 8 Pzp.

4.

Wykazanie, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności w sytuacji, gdy wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 Pzp.
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 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze

…...........................................................................……………………..............................
………………………………………………………………………….…………………
…...........................................................................……………………..............................
5.

Wykazanie, że nie zachodzą wobec innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust.
1 pzp podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.
Oświadczam, że wobec niżej wymienionych innych podmiotów, o których mowa w art.
22a ust. 1 Pzp, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 i pkt 8 Pzp:

6.

1)

……………………………………………………………………………………

2)

……………………………………………………………………………………

Wykazanie, że nie zachodzą wobec podwykonawców podstawy wykluczenia.
Oświadczam, że wobec niżej wymienionych podwykonawców nie zachodzą podstawy
wykluczenia.

7.

1)

……………………………………………………………………………………

2)

.……………………………………………………………………………………

Oświadczenie o nie

przedstawianiu

informacji wprowadzających

w

błąd

zamawiającego, przedstawianiu wymaganych dokumentów oraz nie podejmowaniu
bezprawnych działań.
Oświadczam, że:
1)

w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadziłem
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlegam wykluczeniu,
spełniam warunki udziału w postępowaniu oraz że nie zataiłem tych informacji;

2)

jestem w stanie przedstawić wymagane dokumenty;

3)

w

wyniku

lekkomyślności

lub

niedbalstwa

nie

przedstawiłem

informacji

wprowadzających w błąd zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4)

bezprawnie

nie

wpływałem

oraz

nie

próbowałem

wpłynąć

na

czynności

zamawiającego lub pozyskać informacji poufnych, mogących dać mi przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………
podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3

WYKAZ DOSTAW
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DLA SZKÓŁ Z TERENU GMINY ROZPRZA
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: GZO.271.2.2016
Zamawiający:
Gminny Zespół Oświaty
Rynek Piastowski 10a
97-340 Rozprza
Wykonawca:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam(y), że
wykonałem (wykonaliśmy), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuję (wykonujemy), dwie dostawy oleju opałowego w ilości nie mniejszej niż 100.000
litrów każda (dostawa realizowana na podstawie jednej umowy na rzecz jednego odbiorcy)
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
WARTOŚĆ
NAZWA
ODBIORCY
1

ZAMÓWIENIA
WYKONANEGO
PRZEZ
WYKONAWCĘ

CZAS REALIZACJI
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2

3

POCZĄTEK
MIESIĄC
ROK

KONIEC
MIESIĄC
ROK

4

5

Załączam(y) dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………
podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

