Zał. Nr 2 do SIWZ ZP-9/2015

FORMULARZ OFERTOWY
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NR 1, NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7

FORMULARZ OFERTOWY
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1935 od km 1+230 do km 1+755
w mieście Myślenice – ZP-9/2015
Oferent
1. Nazwa:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

2. Adres:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

3. Numer telefonu: .................................................................................................................
4. Numer Faxu: ......................................................................................................................
5. Adres e-mail: .....................................................................................................................
6. Numer konta bankowego: .................................................................................................
7. Numer identyfikacyjny NIP: .............................................................................................
8. REGON: .............................................................................................................................

. .............................. dnia: .........................
(pieczęć Oferenta)

OFERTA CENOWA
Nazwa Przedmiotu Zamówienia:
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1935 od km 1+230 do km 1+755 w mieście Myślenice
– ZP-9/2015
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych
32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 82
Nr ident. 681-16- 93-856 tel. 27-217-33 fax. 27-217-33
Oferent: .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….………
Na podstawie warunków zamówienia oraz z zapoznaniem się z zakresem robót podejmujemy się
wykonania zakresu prac z naleŜytą starannością.
W związku z ogłoszeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonym: w
Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 30.07.2015 r.
Oferujemy wykonanie robót w pełnym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia dla zadań przedmiotu zamówienia:
I. Kryterium - cena
Wartość robót:
- ................................................................ zł /netto/
(słownie:.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................)
- ................................................................ zł /brutto/
(słownie:.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................)
w tym podatek VAT w wysokości: ....... %, tj. ........................................zł.
(słownie: ................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................)
II. Kryterium – wydłuŜenie okresu gwarancji
WydłuŜenie okresu gwarancji o ………… miesiące/miesięcy
(słownie: …………………………………………………………………………………………..)
Oświadczam(y), Ŝe:
1. Termin wykonania zamówienia: 31.10.2015 r.

2. Oferta obejmuje wykonanie robót: przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1935 – ul. 3-go
Maja w Myślenicach, na odcinku ok. 525 m, polegająca na przebudowie nawierzchni, budowie
chodnika oraz przebudowie skrzyŜowania ul. 3-go Maja i ul. Kniaziewicza na rondo.
3. Roboty objęte zamówieniem, wyszczególnione w ofercie zamierzamy wykonać sami*.
4. Roboty (części przedmiotu zamówienia), wyszczególnione w Formularzy Cenowo-Rzeczowym,
stanowiącym załącznik do nin. Oferty zamierzamy zlecić podwykonawcom.*
5. W związku z tym, Ŝe powołujemy się na zasoby podwykonawcy, który będzie wykonywał
niektóre roboty/część przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, tj. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, w Formularzu Cenowo-Rzeczowym podajemy nazwę (firmę) tego
podwykonawcy, na zasoby, którego się powołujemy.*
6. Oferowane przez nas ceny obejmują pełny zakres zamówienia określony w dokumentacji
przetargowej.
7. Niniejszym potwierdzamy, Ŝe niniejsza Oferta jest zgodna z terminem związania Ofertą
wymaganym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Oświadczamy, Ŝe projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia został przez nas zaakceptowany.
9. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na określonych
warunkach i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Integralną część naszej Oferty stanowią załączniki:
(1) ...........................................................................................
(2)

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

(3)

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

(4)................................................................................................
( )................................................................................................
( )................................................................................................
( )................................................................................................
( )................................................................................................
( )...............................................................................................
( )................................................................................................
( )................................................................................................
( )...............................................................................................
Dane osoby, która podpisuje oświadczenie
(upowaŜnionej do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli)

.............................................
(podpis i pieczęć)

*JeŜeli zdanie to jest nieprawdziwe naleŜy je skreślić.

Załącznik Nr 1 do Oferty
(pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIE
Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego ZP-9/2015 na:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1935 od km 1+230 do km 1+755 w mieście Myślenice
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, Ŝe posiadam uprawnienie do wykonywania działalności lub
czynności umoŜliwiające mi wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dane osoby, która podpisuje oświadczenie
(upowaŜnionej do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli)

..................................................................................................
(podpis i pieczęć)
.................................
(miejscowość, dnia)

(pieczęć Oferenta)

Załącznik Nr 2do Oferty

OŚWIADCZENIE OFERENTA
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZP-9/2015:

Nazwa zamówienia:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1935 od km 1+230 do km 1+755 w mieście Myślenice
Nazwa Oferenta: ..........................................................................................................
.........................................................................................................................................
Adres:..............................................................................................................................
___________________________________________________________________________
Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
„Prawo zamówień publicznych” oświadczam, Ŝe:
1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
Posiadam ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac, lub czynności określonych
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia, /lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia/*
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy
„Prawo zamówień publicznych”.
1. Na podstawie art. 24 ust.1 i 2 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
2) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) 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 takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4) 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
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) 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 takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) 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 takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
7) 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 takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)
– przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
9) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowoakcyjna lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza
lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ Wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z
wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba
Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuŜony okres związania ofertą lub w
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą;
3) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
5) naleŜąc 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.), złoŜyli odrębne oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba Ŝe wykaŜą, ze istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony powaŜnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności,
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub raŜącego niedbalstwa nie wykonał lub nienaleŜycie
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych,
jeŜeli zamawiający przewidział taką moŜliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, Ŝe podjął konkretne środki techniczne,
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i powaŜnemu naruszeniu obowiązków
zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych
lub zobowiązał się do ich naprawienia.
Ponadto:
1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeŜeń.
2. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani ofertą do terminu waŜności oferty wskazanego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do podpisania umowy.
3. Deklarujemy, Ŝe wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU
OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w kaŜdym szczególe.

4. Zgodnie z wymaganiami określonymi w dz. II.3 i II.4
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do niniejszego Oświadczenia dołączone są następujące
dokumenty wymagane przez Specyfikację:
1/ ......................................................................
2/ ......................................................................
3/ ......................................................................
4/ ......................................................................
5/ ......................................................................
6/ ......................................................................
7/ ......................................................................
8/ ......................................................................
9/ ......................................................................
10/ ......................................................................
11/ ......................................................................

/* dokonać skreślenia, jeŜeli pisemne zobowiązanie innych podmiotów nie dotyczy Wykonawcy.

Dane osoby, która podpisuje oświadczenie
(upowaŜnionej do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli)

…………………………………...................................................
(imię i nazwisko)

……………………………………….……………………………………………..
(tytuł, z którego wynika upowaŜnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

……………………………………………..
(podpis i pieczęć)

………………………………….
(miejscowość, dnia)

Załącznik Nr 3 do Oferty
(pieczęć Oferenta)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE/*
Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert w postępowaniu ZP-9/2015, odpowiadających zakresowi podanemu w pkt II.2.b SIWZ.

Lp.

1

Opis wykonanych robót
Miejsce, rodzaj robót, zakres robót
2

Nazwa i adres
Zamawiającego,
i odbierającego
roboty
3

Data i miejsce
wykonania

Wartość
robót

Ocena wyk. robót

4

5

6

/* Uwaga:
1/ NaleŜy załączyć dowody dotyczące robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz
wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
2/ JeŜeli Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów, naleŜy dołączyć pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji
zamówienia

Dane osoby, która podpisuje oświadczenie
(upowaŜnionej do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli

..................................................................................................
(podpis i pieczęć)

. ................................
(miejscowość, dnia)

Załącznik Nr 4 do Oferty
(pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIE
Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego ZP-9/2015 na:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1935 od km 1+230 do km 1+755 w mieście Myślenice
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, Ŝe składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu dysponuję
odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Dane osoby, która podpisuje oświadczenie
(upowaŜnionej do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli)

..................................................................................................
(podpis i pieczęć)
.................................
(miejscowość, dnia)

Załącznik Nr 5 do Oferty
( pieczęć Oferenta )

WYKAZ OSÓB
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
wraz informacją o kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu/*.

NAZWISKO I IMIĘ

1

LATA
PROPONOWANA
OPIS UPRAWNIEŃ
ROLA
DOŚWIADCZEŃ
I DOŚWIADCZENIA
WYKSZTAŁCENIE
W
W REALIZACJI
TECHNICZNE
ZADANIA
BUDOWNICTWIE
2

3

4

WYKONAWCA
DYSPONUJE /
BĘDZIE
DYSPONOWAŁ
OSOBAMI /**

5

* Wymagania dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia podane zostały w pkt II.2.c SIWZ.
** JeŜeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, naleŜy dołączyć
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy realizacji zamówienia

Oświadczam, Ŝe osoba(y) wymieniona(e) w powyŜszym wykazie, posiada(ją) kwalifikacje
uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz doświadczenie
zawodowe i przynaleŜy(ą) do właściwej izby samorządu zawodowego.
Oświadczam równieŜ, Ŝe pozostałe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie wykonywania robót stanowiących
przedmiot zamówienia oraz legitymują się doświadczeniem i kwalifikacjami oraz uprawnieniami,
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, odpowiednimi do funkcji, jakie
będą wykonywać.

Dane osoby, która podpisuje oświadczenie
(upowaŜnionej do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli)

..................................................................................................
( podpis i pieczęć)

. ................................
(miejscowość, dnia)

Załącznik Nr 6 do Oferty
(pieczęć Oferenta)

INFORMACJA
o przynaleŜności do grupy kapitałowej
zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Postępowanie o zamówienie publiczne ZP-9/2015 w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1935 od km 1+230 do km 1+755 w mieście Myślenice
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Informuję, Ŝe:
- nie naleŜę do 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.)/*
- naleŜę do 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.) i w załączeniu przedstawiam listę podmiotów
naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych/*.
Lp.

Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej

Dane osoby, która podpisuje oświadczenie
(upowaŜnionej do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli)

..................................................................................................
(podpis i pieczęć)
. ................................
(miejscowość, dnia)
/* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do Oferty

FORMULARZ CENOWO-RZECZOWY
robót, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom
do zastosowania jako załącznik do oferty i jako załącznik do umowy w przypadku wyboru oferty

Zakres /opis części
PZa

Podać czy ta część
PZa będzie
wykonywana przy
pomocy
podwykonawcówb

Rodzaj umowy z
podwykonawcą –
na roboty
budowlane czy/i
dostawy czy
usługęc

Podać cenę tej
części PZa cena
brutto (z VAT)d

Podać nazwę/firmę
podwykonawcy,
który będzie
wykonywał PZa
we wskazanej
częście

a

PZ – Przedmiot Zamówienia
- wypełnia Wykonawca
c
- wypełnia Wykonawca – jeŜeli w oznaczonej tutaj części Wykonawca będzie zawierał umowy na roboty budowlane tylko na
niektóre rodzaje robót lub na roboty budowlane i na dostawy i/lub usługi naleŜy wykazać te roboty w oddzielnych pozycjach w
tej kolumnie lub w oddzielnym zestawieniu (tę kolumnę naleŜy wypełnić po wyborze oferty przed podpisaniem umowy).
d
- wypełnia Wykonawca (tę kolumnę naleŜy wypełnić po wyborze oferty przed podpisaniem umowy)
e
- wypełnia Wykonawca – tę kolumnę naleŜy wypełnić jeŜeli podwykonawcy, którzy będą wykonywać wskazane części
zamówienia, będą podwykonawcami, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy. W pozostałych przypadkach tę kolumnę naleŜy wypełnić po wyborze oferty przed
podpisaniem umowy.
b

Dane osoby, która podpisuje oświadczenie
(upowaŜnionej do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli)

..................................................................................................
(podpis i pieczęć)
. ................................
(miejscowość, dnia)

