Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTY

Na Wykonanie dokumentacji technicznej 
budowy instalacji fotowoltaicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody 
przy ul. Kwiatkowskiego 11 w Dębicy.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                               
10/GE-3/pp-7/02/16
. ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 						

l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW, ADRES DO KORESPONDENCJI: 

Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail


Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
	zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian, 
cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

„Wykonanie dokumentacji technicznej budowy instalacji fotowoltaicznej zasilającej 
Stację Uzdatniania Wody przy ul. Kwiatkowskiego 11 w Dębicy.”
L.p.
Nazwa przedmiotu zamówienia:
Wartość netto
1.
Opracowanie koncepcji

2.
Wykonanie dokumentacji technicznej

Podsumowanie: 
Razem netto:


Razem VAT:


Razem brutto:

Słownie brutto:

Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminie do dnia:
31.12.2016r.
niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
zobowiązuję się do udzielenia gwarancji i rękojmi na całość zamówienia
	akceptuję warunki płatności tj. 30 dniowy termin płatności od daty dostarczenia faktury
wadium na zabezpieczenie niniejszej oferty w wysokości ………………zł zostało [złożone w kasie w formie ……………………………………………] / [przelane na konto zamawiającego] Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
	akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
	składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia] Wykonawca usuwa niepotrzebne.
	nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,
	 [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 Wykonawca usuwa niepotrzebne.:
	


l.p.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)


od
do









	 Oferta została złożona na ...................... ponumerowanych stronach
	stosownie do art. 24 ust. 2 pkt.5) UPzp oświadczam(y), że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
L.p.
Nazwa
Adres







	[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] Wykonawca usuwa niepotrzebne.: 

l.p.
Nazwa części zamówienia 





Podpis(y):
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)
Miejscowość
i data














Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
10/GE-3/pp-7/02/16 

ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu p.n. 
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy instalacji fotowoltaicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody przy ul. Kwiatkowskiego 11 w Dębicy.
posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
	posiadam(y) wiedzę i doświadczenie;
dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 
znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;



PODPIS(Y):

l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i data












Załącznik nr 3 - Wzór wykazu wykonanych usług. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
10/GE-3/pp-7/02/16

ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem(wykonaliśmy) następujące usługi:

L.p.




Nazwa usługi
Wartość 
w PLN
Moc podana w kWp dla której został wykonany projekt instalacji fotowoltaicznej
minimum 100 kWp
Czy dokumentacja uzyskała prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę (Tak/Nie)
Data wykonania
Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)
Nazwa Wykonawcy	 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Uwagi





początek (data)
zakończenie (data)



1.









2.









3.










UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej usługi skutkuje nie uznaniem przez Zamawiającego wykonania tej usługi.

PODPIS:

l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)
Miejscowość
i data






















Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
10/GE-3/pp-7/02/16

ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

dysponuję lub będę dysponował niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

l.p.
Zakres
Osoba przewidziana do wykonania zamówienia


Imię i nazwisko
Uprawnienia
Podstawa do dysponowania osobą przez Wykonawcę










PODPIS(Y):
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)
Miejscowość
i  data













Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
10/GE-3/pp-7/02/16

ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy instalacji fotowoltaicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody przy ul. Kwiatkowskiego 11 w Dębicy.

oświadczam, że w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia będzie uczestniczyć:

- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie specjalności  konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych


PODPIS(Y):
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)
Miejscowość
i  data












Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
10/GE-3/pp-7/02/16

ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica
WYKONAWCA:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y) Wykonawcy(ów)







OŚWIADCZAM, ŻE:

Nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  oparciu  o  treść §9 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich, który stanowi, iż z postępowania wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sadu, które uprawomocniło sie w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano 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) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano 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;
6)   spółki   partnerskie,   których   partnera   lub   członka   zarządu   prawomocnie   skazano   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;
7)   spółki   komandytowe   oraz   spółki   komandytowo-akcyjne,   których   komplementariusza prawomocnie  skazano  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;
8)   osoby   prawne,   których   urzędującego   członka   organu   zarządzającego   prawomocnie skazano   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;
9)   podmioty  zbiorowe,  wobec  których  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o  zamówienia  na podstawie  przepisów  o  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za  czyny  zabronione pod groźbą kary.


PODPIS:

l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i  data

















































Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o oddaniu zasobów do dyspozycji.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
10/GE-3/pp-7/02/16

ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica


(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
Ja (/My) niżej podpisany (/ni) …………………………………………………………………… będąc upoważnionym (/mi) do reprezentowania:
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
………………………………………………………………………………………………………………………..

oświadczam (/y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164) odda Wykonawcy
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)
…………………………………………………………………………..………..

(zakres udostępnianych zasobów)
do dyspozycji niezbędne zasoby 1 ………………………………………………………..

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy instalacji fotowoltaicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody przy ul. Kwiatkowskiego 11 w Dębicy.
przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to 2:  

………………………………………………………..……………………………………………………….. ………………………………………………………..

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą 3: ………………………………………………………..
………………………………………………………..………………………………………………………..

Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164) odpowiadam solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponoszę winy.

(miejsce i data złożenia oświadczenia)
………………………………………………………..

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
								……………………………………..…………………………..



	zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

	wiedza i doświadczenie,

potencjał techniczny (rodzaj, nazwa, model),
osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynności),
zdolności finansowe i ekonomiczne;
	np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalne związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia;
	np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.


