Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Koronowo w roku 2020
II POSTĘPOWANIE
MGZE.271.1.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ

……………………….., dnia ……………………….

Zamawiający:
Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
tel. 52 38 26 400,

Podmiot realizujący postępowanie/MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
ul. Szosa Kotomierska 3
86-010 Koronowo
Tel. 52 382 28 10

Wykonawca:
________________________________________________
_________________________________________________
pełna nazwa/firma, adres

NIP/PESEL ______________________________________
e-mail ______________________________________
reprezentowany przez:
_________________________________________________
imię, nazwisko osoby składającej oświadczenie
__________________________________________________
podstawa –dokument upoważniający osobę do reprezentacji

w przypadku oferty wspólnej proszę wskazać wszystkich wykonawców

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół
podstawowych na terenie gminy Koronowo w roku 2020 II POSTĘPOWANIE
składamy niniejszą ofertę:

DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CEN
ORAZ PODPISANY ROZKŁAD JAZDY

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Koronowo w roku 2020
II POSTĘPOWANIE
MGZE.271.1.2020
1. Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia za cenę ofertową:
Wartość brutto za jeden miesiąc: ………………….
Liczba miesięcy świadczenia usługi: 9
Wartość brutto ogółem:* …………………. Zł (słownie: …………………………………………)
Rok produkcji autobusu: ………………….

Wartości wyrażone w zł zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku
*wartość brutto ogółem to iloczyn wartości brutto za jeden miesiąc i liczby miesięcy tj. 9

2. Jednocześnie oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty:


nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego



będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie
i wartości:
______________________________________________________________________________
[należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług]

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym
także ze wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania
niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem
umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz dopełnienia innych
formalności wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
5. Wskazujemy, że niniejsze zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców, którym
zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia*:
Lp.

Podwykonawca (firma i adres)

Część zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć
do wykonania podwykonawcy

1.

Wartość lub procentowa
…………………..

część

zamówienia

jaka

zostanie

powierzona

podwykonawcy/om:

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednia lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
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7. Zastrzegamy, że następujące informacje i dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(jedn. tekst Dz. U. 2019r., poz. 1010):
Strony

Rodzaj dokumentu lub informacji

Od

Do

Wykonawca zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy pzp zobowiązany jest do uzasadnienia (załączonego do oferty)
zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia, nie później niż w terminie
składania ofert, skutkuje ich odtajnieniem.

8. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy
………………………………………………………………………………. (mikro, małe lub średnie
przedsiębiorstwo)

9. Ofertę niniejszą składamy na ______ stronach.
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CEN ORAZ ROZKŁAD JAZDY
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________
(data i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
……………………….., dnia ……………………….

Zamawiający:
Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
tel. 52 38 26 400,
Podmiot realizujący postępowanie:
Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
ul. Szosa Kotomierska 3
86-010 Koronowo
Tel. 52 382 28 10
Wykonawca:
________________________________________________
_________________________________________________
pełna nazwa/firma, adres

NIP/PESEL ______________________________________
e-mail ______________________________________
reprezentowany przez:
_________________________________________________
imię, nazwisko osoby składającej oświadczenie
__________________________________________________
podstawa –dokument upoważniający osobę do reprezentacji

w przypadku oferty wspólnej proszę wskazać wszystkich wykonawców

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Koronowo w roku 2020 II
POSTĘPOWANIE.
Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje:
1.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Części IV ust. 3 SIWZ
…………….…………, dnia ………….………. r.
…………………………………………
(podpis)
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2.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Części IV ust. 3 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………….,

w

następującym

zakresie:
………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni

zakres dla wskazanego podmiotu tj. zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna,).

…………….…………, dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

3.

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 w tym konsekwencji wykluczenia
Wykonawcy.

…………….…………, dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
……………………….., dnia ……………………….

Zamawiający:
Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
tel. 52 38 26 400,
Podmiot realizujący postępowanie:
Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
ul. Szosa Kotomierska 3
86-010 Koronowo
Tel. 52 382 28 10
Wykonawca:
________________________________________________
_________________________________________________
pełna nazwa/firma, adres

NIP/PESEL ______________________________________
e-mail ______________________________________
reprezentowany przez:
_________________________________________________
imię, nazwisko osoby składającej oświadczenie
__________________________________________________
podstawa –dokument upoważniający osobę do reprezentacji

w przypadku oferty wspólnej proszę wskazać wszystkich wykonawców

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Koronowo w roku 2020 II
POSTĘPOWANIE.
Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje:
4.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp w zakresie określonym w Części IV. ust. 4.2 SIWZ
…………….…………, dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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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 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:
1)………………………………………………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………………………………..………………
3)…………………………………………………………………………………………………………
(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności)

…………….…………, dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się
w

celu

potwierdzenia

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8.
…………….…………, dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

4. 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 w tym konsekwencji wykluczenia
Wykonawcy.
…………….…………, dnia ………….……. r.
…………………………………….
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Ja niżej podpisany _______________________________________________________________
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy:
__________________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

__________________________________________________________________________________
(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Koronowo w roku 2020
II POSTĘPOWANIE
niniejszym oświadczam, iż:
 Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). *)
 Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) z
Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. *)
 Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy
złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**):
L.p.

Nazwa podmiotu

Siedziba

____________data ____________
______________________________
(czytelny podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy lub podpis i stempel imienny)

*) Właściwe zaznaczyć,
**) Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami,
którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww.
Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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……………………….., dnia ……………………….

Wykonawca:
________________________________________________
_________________________________________________
pełna nazwa/firma, adres

NIP/PESEL ______________________________________
e-mail ______________________________________
reprezentowany przez:
_________________________________________________
imię, nazwisko osoby składającej oświadczenie
__________________________________________________
podstawa –dokument upoważniający osobę do reprezentacji

w przypadku oferty wspólnej proszę wskazać wszystkich wykonawców

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
w zakresie niezbędnym dla wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub
zawodowej oznaczenie sprawy

Lp.

Typ i marka
pojazdu

Nr rejestracyjny

Rok produkcji

Liczba
miejsc
siedzących

Aktualne badania
techniczne do
dnia:

Podstawa
dysponowania

…………….…………, dnia ………….……. r.
……………………………………..
(podpis)

Uwaga: Dla wykazania spełniania warunku udziału, opisanego w Ogłoszeniu o zamówieniu, Wykonawca może polegać, na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy, na osobach zdolnych do wykonania zamówienia oddanych mu do dyspozycji przez inne podmioty.
W takim przypadku jest on zobowiązany do złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego, które w sposób jednoznaczny określać będzie:
Wykonawcę, zakres, formę i sposób udostępnienia zasobów, przedmiot zamówienia i zamawiającego prowadzącego postępowanie.

