„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Załącznik nr 1 do specyfikacji
OFERTA
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Dla:
Gminy Dobczyce,
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
„Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika
Dobczyckiego - opracowanie koncepcji kompleksowego powiązania komunikacyjnego
produktów turystycznych wokół Zbiornika Dobczyckiego i dokumentacji technicznej
szlaków wraz z infrastrukturą turystyczną”
MY NIŻEJ PODPISANI
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
1.

OFERUJEMY Przygotowanie dokumentacji wraz z nadzorem autorskim za kwotę
netto ……………… zł (słownie: ………..…………..…………………………….…)
Przygotowanie dokumentacji wraz z nadzorem autorskim za kwotę
brutto …………… zł (słownie: ..…………..……………..…………..……………),

2.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do zakończenia prac projektowych w terminie do 25 sierpień
2015r.

3.

UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

USŁUGI OBJĘTE ZAMÓWIENIEM BĘDZIEMY WYKONYWAĆ bez udziału
podwykonawców */przy udziale podwykonawców w następującym zakresie prac *:
Lp.
1.

Zakres powierzonych robót/usług

2.
3.

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy które zostały przez nas
zaakceptowane, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z
załączonymi do niej dokumentami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne
informacje potrzebne do wykonania zamówienia.

6.

OFERTĘ niniejszą składamy na ……….. stronach.

7.

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ________________________________________________________________________
- ________________________________________________________________________
8.

OSOBA UPRAWNIONA do kontaktu z Zamawiającym:

- ________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU OFERENTA,

NUMER FAX OFERENTA

E-MAIL OFERENTA

- ________________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 2014_ roku
* niepotrzebne skreślić
_____________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Tabela Elementów Rozliczeniowych

Załącznik 1A do specyfikacji

„Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - opracowanie koncepcji kompleksowego powiązania
komunikacyjnego produktów turystycznych wokół Zbiornika Dobczyckiego i dokumentacji technicznej szlaków wraz z infrastrukturą turystyczną”

Nr
pozycji

Wyszczególnienie prac
I

Koncepcja wstępna wraz z inwentaryzacją.

I.2

Koncepcja programowa.

I.3

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji .

II

Część II. Dokumentacja techniczna, w tym
Dla obszaru Dobczyc, w tym

II.1a

opracowanie dokumentacji technicznej

II.1b

opracowanie przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

II.1c

dostarczenie dokumentu umożliwiającego zgodną z prawem realizację inwestycji

II.2

Dla obszaru Myślenic, w tym

II.2a

opracowanie dokumentacji technicznej

II.2b

opracowanie przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

II.2c

dostarczenie dokumentu umożliwiającego zgodną z prawem realizację inwestycji

II.3

Dla obszaru Sieprawia, w tym

II.3a

opracowanie dokumentacji technicznej

II.3b

opracowanie przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

II.3c

dostarczenie dokumentu umożliwiającego zgodną z prawem realizację inwestycji

III.

Kwota
brutto

Część I. Koncepcja, w tym

I.1

II.1

Kwota
netto

Część III. Nadzór, w tym

III.1

nad inwestycjami realizowanymi na terenie Gminy Dobczyce

III.2

nad inwestycjami realizowanymi na terenie Gminy Myślenice

III.3

nad inwestycjami realizowanymi na terenie Gminy Siepraw
SUMA

a) suma wynagrodzenia za część I Koncepcja nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za wstępną koncepcję z inwentaryzacją (I.1 ) nie
może przekroczyć 8 % wynagrodzenia brutto
b) suma wynagrodzenia za dostarczenie dokumentu umożliwiającego zgodną z prawem realizację inwestycji (II.1c+II.2c+II.3c) nie może być niższa niż 3% wynagrodzenia brutto.
c) suma wynagrodzenia za Część III Nadzór nie może być niższa niż 12% wynagrodzenia brutto.
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Załącznik nr 2 do specyfikacji

OŚWIADCZENIE
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego opracowanie koncepcji kompleksowego powiązania komunikacyjnego produktów turystycznych
wokół Zbiornika Dobczyckiego i dokumentacji technicznej szlaków wraz z infrastrukturą turystyczną”
Oświadczamy, że: spełniamy warunki z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

* niepotrzebne skreślić
____________________________ dnia __ __ 2014 r.
_______________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Załącznik nr 3 do specyfikacji
OŚWIADCZENIE OSÓB
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego opracowanie koncepcji kompleksowego powiązania komunikacyjnego produktów turystycznych
wokół Zbiornika Dobczyckiego i dokumentacji technicznej szlaków wraz z infrastrukturą turystyczną”
Oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować i skierujemy do wykonania niniejszego zamówienia
następujące osoby:

l.p.Nazwisko i imię

1

Posiadane kwalifikacje

Funkcja

2

3

4

Podstawa
dysponowania

5

1.

Oświadczamy, że:
1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………. w/w wykazu,
2. osoby wymienione w poz. ……….. w/w wykazu posiadają inne podmioty, które zobowiązały się do
oddania
nam
do
dyspozycji
niezbędne
zasoby
na
okres
korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia, na potwierdzenie czego składamy pisemne zobowiązanie tych
podmiotów.

* niepotrzebne skreślić

__________________ dnia __ __ 2014 roku
__________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Załącznik nr 3A do specyfikacji
OŚWIADCZENIE OSÓB
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego opracowanie koncepcji kompleksowego powiązania komunikacyjnego produktów turystycznych
wokół Zbiornika Dobczyckiego i dokumentacji technicznej szlaków wraz z infrastrukturą turystyczną”

Nazwa wykonawcy:
………………………………………………………………………..……………………
.………………………………………………………………………………………........
Adres:
……………………………………………………………………………………...…………
….…………………………………………………………/………………………………

Oświadczam/*oświadczamy
że osoba, ……………………………………………………………….
będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia nr ……………………………,
w specjalności ………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………..,
posiada wymagane kwalifikacje zawodowe, posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy doświadczenie
w projektowaniu i udział w opracowaniu pełnej dokumentacji projektowej budowy ścieżek lub zagospodarowania
terenu.
* niepotrzebne skreślić

__________________ dnia __ __ 2014 roku
__________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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załącznik nr 4 do specyfikacji
OŚWIADCZENIE
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego opracowanie koncepcji kompleksowego powiązania komunikacyjnego produktów turystycznych
wokół Zbiornika Dobczyckiego i dokumentacji technicznej szlaków wraz z infrastrukturą turystyczną”
Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2013 r., poz. 907).

* niepotrzebne skreślić
____________________________ dnia __ __ 2014 r.

_______________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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załącznik nr 5 do specyfikacji

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego opracowanie koncepcji kompleksowego powiązania komunikacyjnego produktów turystycznych
wokół Zbiornika Dobczyckiego i dokumentacji technicznej szlaków wraz z infrastrukturą turystyczną”
oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy
usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom będące przedmiotem zamówienia: .
(Zamawiający nie wymaga załączenia pełnego wykazu usług)

Lp.

Nazwa i adres
Zamawiającego

1

2

okres wykonywania
Opis zadania potwierdzającego
robót
spełnienie warunku określonego w
początek
koniec
części V. SIWZ
(m-c, rok) (m-c, rok)
/rodzaj (nazwa) obiektu, wartość netto/
3

4

5

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane i prawidłowo ukończone.

__________________ dnia __ __ 2014 roku
__________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Załącznik nr 6 do specyfikacji/oferty

przynależność do grupy kapitałowej
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego opracowanie koncepcji kompleksowego powiązania komunikacyjnego produktów turystycznych
wokół Zbiornika Dobczyckiego i dokumentacji technicznej szlaków wraz z infrastrukturą
turystyczną”
Informacja z art, 26 ust,, 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r„ Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.),
o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r, o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)
Ja niżej podpisany (imię i nazwisko).........…………………………………………..
reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy) ............………………………….....
oświadczam, że:
1) Wykonawca należy do grupy kapitałowe] (*)
2) Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (*)
(*) - niepotrzebne skreślić
W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz, 331, ze zm.).

Lista podmiotów należąca do tej samej grupy kapitałowej (tabelę należy wypełnić, jeżeli wykonawca w
oświadczeniu wskaże, że należy do grupy kapitałowej)
Lp.

Nazwa podmiotu oraz adres

1.
2.
3.
4.
5.

__________________ dnia __ __ 2014 roku
__________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

