Pieczęć firmowa wykonawcy:

zał. Nr 2

lub Nazwa wykonawcy:

Zamawiający:
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z.o.o.
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 354-74-71 fax. 94 354-25-74
e-mail: biuro@ktbs.pl

OFERTA
Nazwa przetargu:

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej budynków
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną
w Kołobrzegu ul. Rybacka/Jedności Narodowej

ZAŁĄCZNIKI OFERTOWE:
1. Formularz oferty
2. Wartości poszczególnych części dokumentacji projektowej
3. Terminy i okresy wykonania poszczególnych części projektu – harmonogram rzeczowy
4. Wskazanie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy
5. Status prawny wykonawcy

.............................

.......................................................

( miejsce i data )

( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
1. Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i istotnymi warunkami
umownymi dotyczącymi zamówienia p.n.: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej
budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz infrastrukturą techniczną w Kołobrzegu ul.
Rybacka/Jedności Narodowej my niżej podpisani, reprezentujący firmę:

........................................................................................................................
( nazwa i adres wykonawcy)
….....................................................................................................................
..........................................................................................................................,
zobowiązujemy się do wykonania i zakończenia całości prac za cenę:

C =

.........................................................zł - brutto

słownie.............................................................................................................................zł
cena netto ............................................................zł
słownie ............................................................................................................................zł
podatek VAT ......................................................zł
Podane w ofercie ceny uznaje się za stałe i nie będą rewaloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen
towarów i usług ogłoszonym przez GUS.
2. Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana, podejmujemy się rozpocząć realizację przedmiotu
umowy w terminie natychmiastowym od daty podpisania umowy oraz wykonać w terminie:
T = ….............................................................
Szczegółowe terminy i okresy
harmonogramie rzeczowym.

wykonania poszczególnych części projektu zawarte są w

3. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

....................................................

.......................................................

( miejsce i data )

( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)

WARTOŚCI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
dla:
Kompleksowe
opracowanie
dokumentacji
projektowej
budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych wraz infrastrukturą techniczną w Kołobrzegu ul. Rybacka/Jedności
Narodowej

I

PROJEKT BUDOWLANY( WRAZ UZGODNIENIAMI )
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z
PRZYŁĄCZAMI – część kubaturowa

NETTO

BRUTTO

II

PROJEKT BUDOWLANY( WRAZ Z UZGODNIENIAMI )
ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ORGANIZACJI RUCHU

…........... zł …............ zł

III

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKÓW
WIELORODZINNYCH Z PRZYŁĄCZAMI

…...…… zł …........... zł

……....… zł ….......... zł

WRAZ Z PRZEDMIARAMI I KOSZTORYSAMI
iV

PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I SIECI ZEWNĘTRZNYCH I ORGANIZACJI RUCHU

………… zł ….......... zł

WRAZ Z PRZEDMIARAMI I KOSZTORYSAMI
V

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA ODBIORU
ROBÓT

……....… zł …........... zł

VI

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKÓW

…............ zł …........... zł

VII NADZÓR AUTORSKI

…............. zł …........... zł

RAZEM WARTOŚĆ NETTO: ………………zł
Słownie……………………………………………………………………………………..……zł

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:

……………… zł

Słownie……………………………………………………………………………………..….... zł

................................
( miejsce i data )

.......................................................
( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)

TERMINY I OKRESY WYKONANIA
HARMONOGRAM RZECZOWY

POSZCZEGÓLNYCH

CZĘŚCI

PROJEKTU

dla:
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych
wraz infrastrukturą techniczną w Kołobrzegu ul. Rybacka/Jedności Narodowej

I

II

III

PROJEKT BUDOWLANY( WRAZ UZGODNIENIAMI )
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z
PRZYŁĄCZAMI – część kubaturowa

PROJEKT BUDOWLANY( WRAZ Z UZGODNIENIAMI )
ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKÓW
WIELORODZINNYCH Z PRZYŁĄCZAMI

……………… tygodni

…..................... tygodni

……………… tygodni

WRAZ Z PRZEDMIARAMI I KOSZTORYSAMI
IV

PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU I SIECI ZEWNĘTRZNYCH I ORGANIZACJI RUCHU

……………… tygodni

WRAZ Z PRZEDMIARAMI I KOSZTORYSAMI
V

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA ODBIORU
ROBÓT

……………… tygodni

VI

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKÓW

…..................... tygodni

VII NADZÓR AUTORSKI

…....................

Terminy obowiązują od dnia podpisania umowy.

...................................................

.......................................................

( miejsce i data )

( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)

WSKAZANIE CZĘŚCI
PODWYKONAWCOM

ZAMÓWIENIA,

KTÓREJ

WYKONANIE

POWIERZY

Nazwa wykonawcy:........................................................................................................

Adres wykonawcy:.........................................................................................................

L.p.

....................................................
( miejsce i data )

Zakres prac do wykonania (rzeczowo)

.......................................................
( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)

SIĘ

STATUS PRAWNY WYKONAWCY

Nazwa firmy:

...............................................................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

Miejsce rejestracji: ............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Główna siedziba: ...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

tel./faks.:................................................./........................................... e-mail:
..........................@........................ http://..................................pl. REGON:......................................................
NIP:..............................................................

....................................................
( miejsce i data )

.......................................................
( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)

zał. Nr 3
WYKAZ
OSÓB
ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONYWANIE
ZAMÓWIENIA
I
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O POSIADANIU PRZEZ TE OSOBY WYMAGANYCH
UPRAWNIEŃ

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Nazwa zamówienia:
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz
infrastrukturą techniczną w Kołobrzegu ul. Rybacka/Jedności Narodowej.

Nazwa wykonawcy................................................................................................ Adres
wykonawcy:................................................................................................
Nr tel. / fax:..........................................................................................................

L.p.

Imię I Nazwisko

Kwalifikacje zawodowe
wykształcenie, uprawnienia,

Zakres wykonywanych
czynności

Informacja o
podstawie do
dysponowania daną
osobą

Niniejszym oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

....................................................
( miejsce i data )

.......................................................
( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)

Zał. Nr 4
WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ O PODOBNYM CHARAKTERZE

Nazwa zamówienia:
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz
infrastrukturą techniczną w Kołobrzegu ul. Rybacka/Jedności Narodowej.
Nazwa wykonawcy:............................................................................................... Adres
wykonawcy:.................................................................................................
Nr telefonu / fax:...................................................................................................

Miejsce, nazwa zamówienia,
krótki opis, inwestor

....................................................
( miejsce i data )

Wartość w tys. zł.

Data wykonania zamówienia,
miesiąc, rok

.......................................................
( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)

Zał. Nr 5
PISEMNE ZOBOWIAZANIE INNEGO PODPIOTU DO UDOSTĘPNIENIA SWEJ WIEDZY I
DOŚWIADCZENIA
NA
OKRES KORZYSTANIA Z NIEGO PRZY WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA

Zał. Nr 6
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE WYKONANE USŁUGI PROJEKTOWE ZOSTAŁY
SPORZĄDZONE NALEŻYCIE.

zał. Nr 7
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Nazwa wykonawcy........................................................................................................... Adres
wykonawcy............................................................................................................
Nazwa zamówienia:
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz
infrastrukturą techniczną w Kołobrzegu ul. Rybacka/Jedności Narodowej.
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnoszę do niej zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że zapoznałem się ze istotnymi warunkami umowy i akceptuję je w całości.

....................................................
( miejsce i data )

.......................................................
( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)

zał. Nr 8
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY Z ART. 22 UST. 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa wykonawcy................................................................................................ Adres
wykonawcy.................................................................................................. Nr tel./
fax........................................................................................................... Nazwa zamówienia:
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz
infrastrukturą techniczną w Kołobrzegu ul. Rybacka/Jedności Narodowej.
Niniejszym, zgodnie z Art. 22 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), oświadczam, że:
Spełniam warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Jednocześnie stwierdzam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

....................................................
( miejsce i data )

.......................................................
( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)

zał. Nr 9
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W ZAKRESIE
ART. 24 UST.1
( Uwaga zamawiającego - dotyczy przypadku, gdy ofertę składa osoba prawna )

....................................................
(oznaczenie Wykonawcy)
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowe
opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą
techniczną w Kołobrzegu ul. Rybacka / Jedności Narodowej
Oświadczam, że ................................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
( oznaczenie Wykonawcy)
zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) a w szczególności:
1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie;
1a. Zamawiający nie rozwiązał z ............ umowy ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia
publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za
które .............. ponosiła odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2. wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
(oznaczenie Wykonawcy)
3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4. urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec ................................... jako podmiotu zbiorowego;
(oznaczenie Wykonawcy)
6. nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie
posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;
7. nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia;
8. wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
9. wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ

....................................................
( miejsce i data )

.......................................................
( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)

zał. Nr 9 a
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 24 UST.1
( Uwaga zamawiającego - dotyczy przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna )

....................................................
(oznaczenie Wykonawcy)
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowe
opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą
techniczną w Kołobrzegu ul. Rybacka / Jedności Narodowej
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
a w szczególności:
1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody, która stwierdzona byłaby
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie;
1a. Zamawiający nie rozwiązał ze mną ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego ani nie
odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które ponosiłem
odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2. nie otwarto wobec mnie likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
3. nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4. nie skazano mnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie
posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;
6. nie składam i nie będę składał nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia;
7. wykazałem spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
8. wniosłem wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ

....................................................
( miejsce i data )

.......................................................
( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)

zał. Nr 9 b
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 24 UST.1
( Uwaga zamawiającego - dotyczy przypadku, gdy ofertę składa spółka partnerska)

....................................................
(oznaczenie Wykonawcy)
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowe
opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą
techniczną w Kołobrzegu ul. Rybacka / Jedności Narodowej
Oświadczam, że ................................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
( oznaczenie Wykonawcy)
zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) a w szczególności:
1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie;
1a. Zamawiający nie rozwiązał z ............ umowy ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia
publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za
które .............. ponosiła odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2. wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
(oznaczenie Wykonawcy)
3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4. partnera/członka zarządu nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5. sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec ................................... jako podmiotu zbiorowego;
(oznaczenie Wykonawcy)
6. spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i
nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;
7. spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia;
8. spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
9. spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ

....................................................
( miejsce i data )

.......................................................
( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)

zał. Nr 9 c
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 24 UST.1
( Uwaga zamawiającego - dotyczy przypadku, gdy ofertę składa spółka jawna)

....................................................
(oznaczenie Wykonawcy)
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowe
opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą
techniczną w Kołobrzegu ul. Rybacka / Jedności Narodowej
Oświadczam, że ................................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
( oznaczenie Wykonawcy)
zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) a w szczególności:
1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie;
1a. Zamawiający nie rozwiązał z ............ umowy ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia
publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za
które .............. ponosiła odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2. wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
(oznaczenie Wykonawcy)
3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4. wspólnika spółki nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5. sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec ................................... jako podmiotu zbiorowego;
(oznaczenie Wykonawcy)
6. spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i
nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;
7. spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia;
8. spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
9. spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ

....................................................
( miejsce i data )

.......................................................
( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)

zał. Nr 9 d
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 24 UST.1
( Uwaga zamawiającego - dotyczy przypadku, gdy ofertę składa spółka komandytowa)

....................................................
(oznaczenie Wykonawcy)
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowe
opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą
techniczną w Kołobrzegu ul. Rybacka / Jedności Narodowej
Oświadczam, że ................................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
( oznaczenie Wykonawcy)
zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) a w szczególności:
1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, która stwierdzona byłaby
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie;
1a. Zamawiający nie rozwiązał z ............ umowy ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia
publicznego ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za
które .............. ponosiła odpowiedzialność w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2. wobec .................................... nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
(oznaczenie Wykonawcy)
3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4. komplementariusza nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5. sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wobec ................................... jako podmiotu zbiorowego;
(oznaczenie Wykonawcy)
6. spółka nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i
nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;
7. spółka nie składa i nie będzie składać nieprawdziwych informacji, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia;
8. spółka wykazała spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
9. spółka wniosła wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ

....................................................
( miejsce i data )

.......................................................
( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)

zał. Nr 12
ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Nazwa zamówienia:
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz
infrastrukturą techniczną w Kołobrzegu ul. Rybacka/Jedności Narodowej.
I. Projekt budowlany (część kubaturowa) - złożenie projektów wraz z wymaganymi dokumentami i
elementami w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
II. Projekt budowlany zagospodarowania terenu i sieci zewnętrznych - złożenie projektów wraz z
wymaganymi dokumentami i elementami w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
III. Projekt wykonawczy (część kubaturowa)
IV. Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu i sieci zewnętrznych
V. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
VI. Projekt organizacji ruchu
Dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być
sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami Zamawiającego oraz zawierać:
I. Projekt budowlany (PB) – część kubaturowa - 6 egz.+ 1 egz. w wersji elektronicznej PDF Projekt
budowlany powinien spełniać wymogi Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlaneg (Dz. U. 2003r nr 120, poz. 1133),
a w szczególności zawierać:
•

opis

•

uzgodnienia branżowe związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę

•

rzuty z rozwiązaniem funkcjonalnym, przekroje, elewacje + kolorystyka ( skala 1:100 )

•

komputerowe przedstawienie perspektywy projektowanej zabudowy w 3 ujęciach

•

wytyczne wykonania (część opisowa i graficzna) poszczególnych instalacji wewnętrznych

•

projekt budowlany zieleni
II. Projekt budowlany zagospodarowania terenu i sieci zewnętrznych wraz z niezbędnymi przekładkami
- 6 egz.+ 1 egz. w wersji elektronicznej PDF
III. Projekt wykonawczy + część kubaturowa - 6 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej PDF

a)

część architektoniczno – budowlana

•

opis

•

rzuty, przekroje ( skala 1: 50)

•

rysunki konstrukcyjne

•

detale architektoniczne

•

elewacje

b)

część instalacyjna wewnętrzna –

•

instalacja wodociągowa, c.o., c.w.u., kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, wentylacja grawitacyjna

•

kanalizacja telefoniczna + instalacja internetowa , domofon , TV - SAT

c)

koszty

•

kosztorysy inwestorskie dla (PW) - 6 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej PDF

•

przedmiary - 6 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej PDF

IV. Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu i sieci zewnętrznych - 6 egz.+ 1 egz. w wersji
elektronicznej PDF
a) projekt zagospodarowania terenu
•

zieleń istniejąca i projektowana

•

elementy małej architektury - placyk zabaw dla dzieci, boisko do mini piłki nożnej, ogrodzenie, ławki,
trzepak, śmietnik i.t.p.

•

sieci i przyłącza - wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c.o., elektryczne, gazowe

•

oświetlenie terenu

•

drogi, chodniki, parkingi, ukształtowanie terenu

•

przebieg zasilającej sieć telefonicznej wg. uzgodnień z TP S.A.

•

przebieg zasilającej sieci energetycznej

•

plansze wytyczeniowe dla głównych elementów zagospodarowania i infrastruktury

b) projekt zagospodarowania placu budowy
•

zasilanie placu budowy w energię elektryczną

•

zasilanie placu budowy w wodę

•

organizacja ruchu drogowego w rejonie oddziaływania budowy podczas jej realizacji

c) koszty
•

kosztorysy inwestorskie - 6 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej PDF

•

przedmiary - 6 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej PDF

V. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych opracowań - 6 egz. + 1 egz.
w wersji elektronicznej PDF
VI. Projekt organizacji ruchu - 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej PDF
Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót wykonać oddzielnie dla robót objętych rożnymi stawkami
podatki VAT – 23% i 8% zgodnie z obowiązującymi przepisami. Suma kosztów brutto wynikających z
kosztorysów inwestorskich w przeliczeniu na koszt odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych nie możne przekroczyć wartości wskaźnika wojewody.
Dokumentację zieleni wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarami i specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót przygotować oddzielnym tomem. W kosztorysach i specyfikacji przewidzieć 3 letnią
pielęgnację terenów zielonych.

OŚWIADCZENIE O SKŁADZIE OSOBOWYM I UDZIAŁACH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ

zał. Nr 10

W dniu składania oferty spółkę cywilną pod nazwą: …………………………………………………………………………….............................................
tworzą następujący wspólnicy:

L.p.

Imię i nazwisko

Adres

PESEL

NIP

Pełnomocnik (jeśli
jest ustanowiony +
dokument
pełnomocnictwa*)

Procentowy
- ułamkowy
udział

Podpisy
wspólników

Dnia……………………
* Dotyczy przypadku, jeśli pełnomocnik nie jest wpisany w rejestrze - odpisie z ewidencji działalności gospodarczej lub działający w imieniu każdego ze
wspólników - pełnomocników:

....................................................

.......................................................

( miejsce i data )

( pieczęć imienna, podpis wykonawcy)

