Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTOWY
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie
Miasta Rawa Mazowiecka”
Zamawiający:
Miasto Rawa Mazowiecka
Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.

Nazwa(y) wykonawcy(ów)

Adres(y)
wykonawcy(ów)

1.

2.

Wykonawca jest przedsiębiorstwem*:
mikro
małym
średnim
*zaznaczyć właściwe

Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień
do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego”
4) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na łączną kwotę ………..…..……brutto.
(słownie: ………………………………...……………..…….…………....)
w tym podatek VAT w wysokości ……………………………………….………………...%
Inne kryteria:
Oferujemy czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XIII pkt. 1
pkt. b) SIWZ, rozumiany jako czas przystąpienia do wykonania usługi w czasie
……………………………..……… od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.
5) oświadczam(y), że wybór naszej oferty jako najkorzystniejszej prowadzi / nie prowadzi*
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług.

*niepotrzebne skreślić
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykreśli części zdania oznaczonego gwiazdką (*) Zamawiający uzna, że wybrana oferta nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
W przypadku, gdy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający sam obliczy wartość
podatku VAT i dopisze wyliczone kwoty do oferty. Wartość podatku VAT ……………...
…….. zł (dolicza Zamawiający).
Cena netto (towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do powstania obowiązku podatkowego) …………………… zł (wypełnia Wykonawca).
6) niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert,
7) akceptuję(my) bez zastrzeżeń wzór umowy załączony do SIWZ,
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(my) się
zawrzeć w miejscu i w terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego
9) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia],
10) nie uczestniczę(my), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej
w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
11) warunki płatności do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
12) 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:

Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od strony do strony

1.
2.
3.
13) nie zamierzam(y) powierzać do pod wykonania żadnej części niniejszego
zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia/ zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:
(wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom).
Nazwa podwykonawcy
Lp. Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy
(o ile jest znana)

1.
2.
3.
14) oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust.
5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oferta została złożona na …….. kolejno ponumerowanych stronach.
Podpis(y):

Lp.

Miejscowość
i data

*niepotrzebne skreślić

Nazwisko i imię oraz
podpis(y) osoby (osób) upoważ- Pieczęć(cie)
Nazwa(y) wykonionej(ych) do podpisania niniej- wykonawcy
nawcy(ów)
szej oferty w imieniu wykonaw(ów)
cy(ów)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
Z POSTĘPOWANIA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM WYKONAWCY O SPEŁNIANIU
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie
Miasta Rawa Mazowiecka”
Zamawiający:
Miasto Rawa Mazowiecka
Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Lp.
Nazwa(y) wykonawcy(ów)

Adres(y) wykonawcy(ów)

1. Oświadczam(y), że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ.
Podpis(y):

Lp.

Miejscowość
i data

Nazwa(y)
wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię oraz
podpis(y) osoby (osób)
Pieczęć(cie)
upoważnionej(ych) do
wykonawcy(ów)
podpisania niniejszej oferty
w imieniu wykonawcy(ów)

2. Oświadczam(y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z ww. postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-22 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza
się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
3) a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,
art. 250 a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 2077, z 2019 r. poz. 730, 858, 870) lub art. 46 lub art. 48

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) 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. z 2012r. poz. 769);
4) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
5) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
6) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
7) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
10) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
11) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628);
12) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326)
lub, którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498);
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż
3000 złotych;
5. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.
1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2.1.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………………ustawy Prawo zamówień publicznych
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...

Podpis(y):
Lp.
Miejscowość

Nazwa(y)

Nazwisko i imię oraz

Pieczęć(cie)

i data

wykonawcy(ów)

podpis(y) osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu wykonawcy(ów)

wykonawcy
(ów)

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w .………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki
udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………...................................................................................................................................
..................……………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….……………….....,
w następującym zakresie: ………….…………………………………………………………..
………………..………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się
w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…….…………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Podpis(y):

Lp.

Miejscowość
i data

Nazwa(y)
wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię oraz
podpis(y) osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
wykonawcy
(ów)

