Znak sprawy ZP.271.5.11.2020

Część VI SIWZ – Wzory formularzy

Spis formularzy
1

Oferta – część ogólna

2

Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć innym
podmiotom.

3

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie.

4

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5

Wykaz osób, które będą realizować zamówienie
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Druk ofertowy

(miejscowość, data)

Oferta
Nawiązując do ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego na zadanie
pn. Wykonanie 25 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w miejscowościach
Strzelce Opolskie, Kadłub i Szymiszów przed i po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej,
(nr ref. ZP.271.5.11.2020) składam poniższą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami.
1)

Dane Wykonawcy/Wykonawcy, reprezentującego występujących wspólnie Wykonawców(*)
Nazwa
Adres
Województwo
Adres korespondencyjny
Imię, nazwisko i funkcja osoby
(osób) reprezentującej
Wykonawcę, która przystąpi do
podpisania umowy:

Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
Numer telefonu
REGON
NIP
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą

Tak
Nie

Uwaga!
Zgodnie z art. 2 załącznika I do rozporządzenia 364/2004: „Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie
przekracza 43 milionów EUR.

(*) – proszę niepotrzebne skreślić

Strona

Podpis i pieczęć Wykonawcy
lub Wykonawców
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Druk ofertowy

(miejscowość, data)

2)

Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie brutto za realizację całego zamówienia, o zakresie określonym
w Zapytaniu ofertowym
Cena brutto (z podatkiem VAT)

zł

Oferowana cena ryczałtowa brutto zawiera naliczone zgodnie z obowiązującym prawem podatki w tym
podatek VAT.
3)

Oferowany czas realizacji zadania
Oświadczam, że całość przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w czasie określonym w SIWZ.

4)

Oświadczenie
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.

5)

Do oferty załączono następujące dokumenty:
Oryginał dokumentu ustanawiającego upoważnienie osoby lub osób, które podpisały ofertę do reprezentowania wykonawcy
Oryginał dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu występujących wspólnie wykonawców albo do
reprezentowania i zawarcia umowy,

oraz następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa i niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności informacje dotyczące rzeczoznawcy, któremu
planuje się powierzyć wykonanie operatów wraz z podaniem kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
wraz z:
•
kopią dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia;
•
dowody, kopię dokumentów potwierdzającego należyty wykonanie wskazanych zadań (wykonanych operatów).Wykaz

oraz dodatkowo:
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Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza
powierzyć innym podmiotom
Nazwa wykonawcy lub wykonawcy,
reprezentującego występujących
wspólnie Wykonawców(*)

L.p.

Zakres usługi

1

2

3

(*) – proszę niepotrzebne skreślić
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Podpis i pieczęć Wykonawcy
lub Wykonawców
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Oświadczenie

(miejscowość, data)

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących
wspólnie
My niżej podpisani, występujący wspólnie Wykonawcy w postępowaniu przetargowym na wykonanie
zadania p/n: Wykonanie 25 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości
w miejscowościach Strzelce Opolskie, Kadłub i Szymiszów przed i po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej
ustanawiamy:

Firma i adres Wykonawcy reprezentującego występujących wspólnie Wykonawców

jako pełnomocnika (Partnera Wiodącego) do reprezentowania Nas w postępowaniu/reprezentowania
Nas w postępowaniu i do podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia(*)
Jednocześnie oświadczamy, że zgodnie z przepisem art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych
ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy,
1

2

3

4

Lp.

Nazwa Wykonawcy

(*) niepotrzebne proszę skreślić

(*)

niepotrzebne proszę skreślić
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Oświadczenie

(miejscowość, data)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Niniejszym, działając w imieniu i z upoważnienia Wykonawcy /Wykonawców
występujących wspólnie(*):
1

2

3

4
Nazwa i adres wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie

oświadczam, że na dzień złożenia oferty podmiot (podmioty) który reprezentuję spełnia warunki
dotyczące:
• „Sytuacja ekonomiczna i finansowa”, to jest znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia;
• „Zdolności technicznej i zawodowej”, to jest posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz dysponuje lub będzie dysponować osobą
zdolną do wykonania zamówienia, która posiada uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy
majątkowego w zakresie szacowania nieruchomości, które zostały nadane zgodnie z ustawą
o gospodarce nieruchomościami lub w trybie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia
w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, wykonała (zakończyła) zamówienie obejmujące w swoim zakresie
opracowanie co najmniej 20 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przed
i po wybudowaniu nowej infrastruktury technicznej.
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Oświadczenie

Wykonawca:

Miejscowość, data

(pełna nazwa/firma i adres)

reprezentowany przez:

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz osób, które będą realizować zamówienie
L.p.

Imię i nazwisko

Planowana funkcja,
(zakres czynności)

Kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia

Doświadczenia zawodowe

Informacja o podstawie
dysponowania

1

2

3

4

5

6

1

rzeczoznawca

2

Do dokumentu załączono:
• kopię dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia;
• dowody, kopię dokumentów potwierdzającego należyty wykonanie wskazanych zadań (wykonanych operatów

Strona

Podpis i pieczęć Wykonawcy

