OKZ-OZ.ZP.271.4.2019

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Przedmiot zamówienia:
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek
w roku szkolnym 2019/2020”
/Nazwa postępowania /

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………….…………………
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

4. JA (MY) NIŻEJ PODPISANY (I) OŚWIADCZAMY, ŻE:
a. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne i niezbędne informacje dla przygotowania
niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
b. Gwarantujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień
do SIWZ oraz jej modyfikacji, za cenę wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia za
1 km przewozu wynoszącą:
- cena netto (bez podatku VAT): .............................. zł
- podatek VAT w wysokości : ..............%, tj. ............................................ zł
- cena brutto (łącznie z podatkiem VAT): ................................................. zł
(słownie złotych: ................................................................................................).
c. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. (w dni
nauki szkolnej).
d. Cena ofertowa będzie obowiązywać w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie
z wyjątkiem przypadków przewidzianych w istotnych postanowieniach umowy.
e. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres podany w SIWZ.
f. Akceptujemy bez zastrzeżeń Istotne postanowienia umowy, przedstawione w
załączniku nr 6 do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do
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zawarcia umowy na warunkach podanych w projekcie umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
g. Składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia*
h. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić
podwykonawcom następujące części zamówienia: ………………………………..…
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..*
i. Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej
w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
j. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / 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:
…………………………………………………………………………………………*
k. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
l. Zapewniamy termin płatności faktury**:

Termin płatności faktury 14 dni (0 pkt)
Termin płatności faktury 21 dni (20 pkt)
Termin płatności faktury 30 dni (40 pkt)
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Miejscowość ……………….., Data ....................

--------------------------------------------

----------------------------------------

Imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
** należy wpisać znak „X” w jednej z ww. pozycji
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ZAŁĄCZNIK NR 2
………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako: ustawa Pzp,
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów do szkół
podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2019/2020”, prowadzonego przez Gminę
Turek oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.

……………………………
miejscowość, data

…………………………………………………………
Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie osób
upoważnionych do reprezentowania

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 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………

…………………………………………………………

miejscowość, data

Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie osób
upoważnionych do reprezentowania
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmioty, 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.

……………………………

…………………………………………………………

miejscowość, data

Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie osób
upoważnionych do reprezentowania

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmioty, będący/e podwykonawcą/ami:
…………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KSR/CEiDG)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………………

…………………………………………………………

miejscowość, data

Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie osób
upoważnionych do reprezentowania

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach ( załączniku nr 2) są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje
dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu
z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym
państwie członkowskim.

……………………………

…………………………………………………………

miejscowość, data

Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie osób
upoważnionych do reprezentowania
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ZAŁĄCZNIK NR 3
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako: ustawa Pzp,
DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów do szkół
podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2019/2020”, prowadzonego przez Gminę
Turek oświadczam co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu na „Dowóz uczniów do szkół podstawowych
na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2019/2020”, prowadzonym przez Gminę Turek, określone w
SIWZ, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub
zawodowej:

……………………………

…………………………………………………………

miejscowość, data

Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie osób
upoważnionych do reprezentowania

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na „Dowóz uczniów do
szkół podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2019/2020”, prowadzonym przez
Gminę Turek, określonych w SIWZ, dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz
zdolności technicznej lub zawodowej:
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres oraz okres udostępniania zasobu dla wskazanego podmiotu).
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Ponadto, wraz z ofertą składam dokument (zobowiązanie wskazanego podmiotu) dowodzący, że będę
dysponował niezbędnymi zasobami wskazanych wyżej podmiotów.

……………………………

…………………………………………………………

miejscowość, data

Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie osób
upoważnionych do reprezentowania

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji.
Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje
dowodów

wymagane

w

SIWZ

na

potwierdzenie

spełnienia

warunków

udziału

i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający ma
możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej
krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

……………………………

…………………………………………………………

miejscowość, data

Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie osób
upoważnionych do reprezentowania
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ZAŁĄCZNIK NR 4
Zamawiający:
Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229).
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów do szkół
podstawowych na terenie Gminy Turek w roku szkolnym 2019/2020”
Niniejszym oświadczam, że należę/nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy kapitałowej
z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.
W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między Wykonawcami należącymi do tej samej grupy
kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu

o

udzielenie zamówienia.
Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty
Lp.

Wskazanie Wykonawcy

……………………………

…………………………………………………………

miejscowość, data

Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie osób
upoważnionych do reprezentowania

UWAGA!
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli
oferty.
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ZAŁĄCZNIK NR 5

........................................................
(pieczęć Wykonawcy)

Formularz cenowy
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Turek
w roku szkolnym 2019/2020”

Zamówienie

Cena brutto za
1 km przewozu

1
Dowóz uczniów do
szkół podstawowych na
terenie Gminy Turek w
roku szkolnym
2019/2020

2

Łączna liczba
kilometrów w
trakcie roku
szkolnego –
78.540 km
3

Wartość brutto
zamówienia
(kol. 2 x kol. 3)
4

74.400 km

Oferujemy wykonanie zamówienia następującymi pojazdami:

Rodzaj pojazdu

Nr rejestracyjny
pojazdu

Rok
produkcji

Liczba miejsc
siedzących /
miejsc stojących

……………………………

…………………………………………………………

miejscowość, data

Pieczęć firmowa Wykonawcy, podpisy i pieczęcie osób
upoważnionych do reprezentowania
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