DZZK/92/DK/2017

Formularz nr 3
.............................................................
nazwa wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
.............................................................
nr tel./faxu
...............................................................
e-mail
...............................................................
Nr NIP/ REGON

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym DZZK/92/DK/2017 pn.:

Zakup upominków reklamowych dla inicjatywy JEREMIE w ramach
Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania Oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy) i adresy
wszystkich tych Wykonawców)

składamy niniejszą ofertę:
1)

Cena oferty brutto PLN (zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ):

.................................................................................................zł
słownie: .................................................................................................................................................zł

2) Termin realizacji zamówienia …………… dni *:
do 15 dni do 18 dni - 40 pkt
od 19 dni do 21 dni - 5 pkt

*) wypełnić

Warunki płatności: zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy.
__________________________________________________________________________________
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Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ.
Oświadczamy, że:


zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z Opisem przedmiotu zamówienia i Istotnymi
postanowieniami umowy oraz że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych
w SIWZ,



otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,



akceptujemy wskazany w SIWZ termin związania ofertą,



w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do wniesienia
zabezpieczenia zaliczki zgodnie z SIWZ,



zamówienie:
wykonamy samodzielnie*
powierzymy podwykonawcom* realizację następujących części zamówienia:
(należy określić zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy)
podwykonawców (o ile są znane):

………………………………...………………………………………………………………………….
Część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwy (firmy) podwykonawców:
………………………………...………………………………………………………………………….
………………………………...………………………………………………………………………….
………………………………...………………………………………………………………………….
*)niepotrzebne skreślić

Dokumenty zawarte na stronach od .........................do ......................... zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli
dotyczy);
W załączeniu przedkładamy uzasadnienie dla zastrzeżenia informacji jako stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa (pozostawić jeśli dotyczy);

Pełnomocnikiem Wykonawców, uprawnionym do reprezentowania wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp jest
(wypełnić, jeśli dotyczy1):
………………………………...………………………………………………………………………….
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na poniższy adres:
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do
1

dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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kontaktów:
Adres:

Nr telefonu:
Nr faksu:
e-mail:

W załączeniu przedkładamy:
a)
b)
c)
d)

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych):

Miejscowość i data:
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Formularz nr 4 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY (FC)
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup upominków reklamowych dla inicjatywy JEREMIE w ramach Zachodniopomorskiego
Funduszu Powierniczego JEREMIE”, oferujemy następującą cenę za realizację przedmiotu zamówienia opisanego w OPZ:

Lp
Nazwa

Ilość

1.

parasol automatyczny

100

2.

pendrive karta (32 GB)

300

3.

torby materiałowe

300

4.

notesy

200

5.

długopisy

500

6.

Smycze

500

7.

Puzzle

100

8.

Kolorowanki dla dzieci

100

9.

4 wejścia USB

200

Cena jednostkowa brutto w PLN

Łączna wartość brutto
w PLN (iloczyn wartości z
kolumny Ilość oraz Kolumny Cena
jednostkowa brutto w PLN)
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10.

Zegar ścienny

50

11.

Akcesoria na biurko

100

12.

Narzędzia wielofunkcyjne

100

13.

Zestaw podróżnika

20

14.

Eko piórnik

100

15.

Wskaźnik laserowy

50

16.

Aktówka męska/ torba na laptop

15

17.

Aktówka damska/ torba na laptop

15

18.

Plecak na laptop – 15,6

50

19.

Walizka/ bagaż podręczny

45

20.

Zestaw łamigłówek

50

21.

Akcesoria do wina

50

22.

Zestaw piśmienniczy

70

23.

Pióro wieczne

70

24.

Powerbank 12000 aMh

70

25.

Portfel skórzany damski

70
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26.

Portfel skórzany męski

70

27.

Gra w bule

50
(RAZEM) Łączna wartość brutto w PLN (suma pozycji od 1 do 27)

Wszystkie ceny brutto podane w Formularzu cenowym uwzględniają podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów sprzedaż towaru / usługi podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym i wyrażone są w PLN.

Lp.

Nazwisko i imię osoby/osób uprawnionej/-ych
do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej/-ych pełnomocnictwo

Podpis/-y osoby/osób
uprawnionej/-ych

Miejscowość
i data
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Formularz nr 5

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Wykonawca:
.............................................................
nazwa wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Zakup upominków reklamowych dla inicjatywy JEREMIE w ramach Zachodniopomorskiego
Funduszu Powierniczego JEREMIE, sygn. DZZK/92/DK/2017
oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 13-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych)
pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych):

Miejscowość i data:

*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……
ustawy Pzp (należy 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:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
*wypełnić, jeżeli dotyczy

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub posiadającej
(ych) pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych):

Miejscowość i data:
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Oświadczenie wykonawcy
DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA,
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
Wykonawca:
.............................................................
nazwa wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub posiadającej
(ych) pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych):

Miejscowość i data:

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.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub posiadającej
(ych) pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych):

Miejscowość i data:
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Formularz nr 6

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust, 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca:
.............................................................
nazwa wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Zakup upominków reklamowych dla inicjatywy JEREMIE w ramach Zachodniopomorskiego
Funduszu Powierniczego JEREMIE, sygn. DZZK/92/DK/2017
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt
6.2. SIWZ.
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub posiadającej
(ych) pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych):

Miejscowość i data:

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w pkt 6.2. SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………………..
w następującym zakresie:………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub posiadającej
(ych) pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych):

Miejscowość i data:
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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.

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub posiadającej
(ych) pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych):

Miejscowość i data:
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Formularz nr 7
Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
Wykonawca:
.............................................................
nazwa wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:
Zakup upominków reklamowych dla inicjatywy JEREMIE w ramach Zachodniopomorskiego
Funduszu Powierniczego JEREMIE, sygn. DZZK/92/DK/2017
oświadczam, że:
*nie należę grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w skład
której wchodzą następujące podmioty: …………….
Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do
występowania w obrocie prawnym lub posiadającej
(ych) pełnomocnictwo:

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych):

Miejscowość i data:

* niepotrzebne skreślić
UWAGA: niniejszy „Formularz" Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy
z członków Konsorcjum lub wspólników ' spółki cywilnej.

Sygnatura postępowania: DZZK/92/DK/2017

Formularz nr 8
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia

………………………………………………………………..
(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)

Ja:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek
zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp. *))

Działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(określenie zasobu – np. wiedza i doświadczenie, ....)
do dyspozycji Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą:
Zakup upominków reklamowych dla inicjatywy JEREMIE w ramach Zachodniopomorskiego
Funduszu Powierniczego JEREMIE, sygn. DZZK/92/DK/2017
Oświadczam, iż:

1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………

3. charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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4. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………..

6. w sytuacji określonej w art. 22a ust. 4 ustawy Pzp zobowiązuję się do zrealizowania usług.
Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek
nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec Zamawiającego solidarnie z ww. Wykonawcą
Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na
skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.
dnia ___ _ 2017 roku

…………………………………………………………………………………………
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
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Formularz nr 9
…..........................................................
Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ – DOŚWIADCZENIE
Ubiegając się o zamówienie publiczne pn. „Zakup upominków reklamowych dla inicjatywy JEREMIE w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu
Powierniczego JEREMIE, sygn. DZZK/92/DK/2017 ”, na potwierdzenie spełniania warunku doświadczenia opisanego w SIWZ, przedstawiamy wykaz dostaw:
1
Lp

Nazwa
Podmiotu,
doświadczenie jest

2

3

którego Opis
wykonanego/wykonywanego Wartość
zamówienia
zamówienia

5
Data
wykonania/
zamówienia:

5
wykonywania Odbiorca

(nazwa klienta, dla
(należy podać informacje w zakresie (zgodnie
z a) okres od – do (data rozpoczęcia - data wykonano zamówienie)
niezbędnym do wykazania spełnienia warunkiem
co zakończenia)
(wykonawca lub podmiot trzeci, o warunku doświadczenia)
najmniej 60.000 zł.
którym mowa w art. 22a Pzp)
lub
brutto każde)
wykazywane

b) data rozpoczęcia – wraz z informacją że
zamówienie dalej trwa

1.

2.

którego
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…..

Do wykazu załączamy dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie zamówienia zostały wykonane/ są wykonywane należycie (należy
dołączyć min. jeden (1) dokument potwierdzający, że wymagane zamówienie zostało wykonane należycie).

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub
posiadającej (ych) pełnomocnictwo

Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej
(ych)

Miejscowość i data

