Numer sprawy: 12/ZP/2017
Dostawa artykułów żywnościowych w postaci warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach
w 2018 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ
...............................................................
pieczęć wykonawcy lub wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH
ul. Gen. Jankego 276
40-684 KATOWICE

FORMULARZ OFERTOWY
( część I/ część II)*
Ja / My, niżej podpisany/i
………………………………………………….…………………………………….................
działając w imieniu i na rzecz:
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy )

.......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy )

REGON:

NIP:

-

-

-

Tel. ……………………………………………… , Fax. …………………….…………..……

e-mail: ..................................................................
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (numer sprawy
12/ZP/2017) pn. „Dostawy artykułów żywnościowych w postaci warzyw i owoców oraz przetworów
warzywnych i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r.,”, prowadzonym przez Szkołę
Policji w Katowicach, oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym
zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach:
Wartość sumaryczna oferty brutto części I:………………………………………
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem z podziałem na

poszczególne stawki podatku VAT:
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1.1 Część I-dostawy warzyw i owoców
za cenę brutto (wraz z podatkiem VAT): ...................…………………. złotych
słownie złotych: .......................................................................................................
w tym podatek VAT według stawki 5% w kwocie ....................................... złotych
słownie złotych: ........................................................................................................
cena netto: ................................................................................................... złotych
słownie złotych: .......................................................................................................
zgodnie z załączonym do oferty załącznikiem nr 1– Specyfikacją asortymentowo-ilościowowartościową.
Oświadczam (-y), że powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
za cenę brutto (wraz z podatkiem VAT): ...................…………………. złotych
słownie złotych: .......................................................................................................
w tym podatek VAT według stawki 8% w kwocie ....................................... złotych
słownie złotych: ........................................................................................................
cena netto: ................................................................................................... złotych
słownie złotych: .......................................................................................................
zgodnie z załączonym do oferty załącznikiem nr 1– Specyfikacją asortymentowo-ilościowowartościową.
Oświadczam (-y), że powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Wartość sumaryczna oferty brutto części II:………………………………………
1.2 Część II –dostawy przetworów warzywnych i owocowych
za cenę brutto (wraz z podatkiem VAT): ...................…………………. złotych
słownie złotych: .......................................................................................................
w tym podatek VAT według stawki 8% w kwocie ....................................... złotych
słownie złotych: ........................................................................................................
cena netto: ................................................................................................... złotych
słownie złotych: .......................................................................................................
zgodnie z załączonym do oferty załącznikiem nr 1a Specyfikacją asortymentowo-ilościowowartościową.
Oświadczam (-y), że powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
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2.

Proponujemy …..…..razy dostawy w tygodniu.

3.

Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ)
i akceptujemy jego treść.

4.

Oświadczam (-y), że uważam (-y) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,
tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5.

Oświadczamy (-y), że:
Nie zamierzam (-y) zlecać wykonania części dostaw Podwykonawcom*
Zamierzam (-y) zlecić Podwykonawcom wykonanie następującego zakresu dostaw*:
Części zamówienia - zakres dostaw, jakie

L.p.

Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom

Firma (nazwa) Podwykonawcy

1.
2.
3.

6.

Oświadczam, że w stosunku do wyżej wymienionego podmiotu/ów, będącego/ych
podwykonawcą/ami:……………………………….(podać pełną nazwę /firmę, adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiLDG), nie zachodza podstawy wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia.
Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazane wyżej oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający
się o zamówienie.

7.

Oświadczamy (-y), że wybór oferty:
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.
i w tym zakresie wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazujemy jego wartość bez kwoty
podatku:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

8.

Ofertę składam (-y) na ……. kolejno ponumerowanych stronach.

9.

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są na stronach oferty o numerach
od …… do ……… .

10. Informacje o dostępności dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV.B SIWZ
z wyłączeniem ust. 10
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
…....................................... , dnia …..................................
….......................................................................
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej
do występowania w jego imieniu

*

niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do SIWZ
......................................................
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
na podstawie art. 25a ust. 1 PZP
( część I/ część II)*

I.

DOTYCZĄCE

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy artykułów
żywnościowych w postaci warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych
do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r.,”, prowadzonego przez Szkołę Policji w Katowicach,
oświadczam (-y), co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam (-y), że spełniam (-y) warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w Rozdziale III SIWZ.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej
do występowania w jego imieniu

INFORMACJA DOT. PODMIOTÓW NA KTÓRYCH ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA*:
Oświadczam (-y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w Rozdziale III SIWZ, polegam (-y) na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:
……………………………………………………………….………..………………………………..
(należy

wskazać

nazwę

i

adres

podmiotu/podmiotów),

w następującym

zakresie:

…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej
do występowania w jego imieniu

*należy wypełnić jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy – należy cały zapis o tych podmiotach przekreślić)

(należy
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam (-y), 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 ww. informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej
do występowania w jego imieniu

II. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy artykułów
żywnościowych w postaci warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych
do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r.,”, prowadzonego przez Szkołę Policji w Katowicach,
oświadczam (-y), co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam (-y), że nie podlegam (-my) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-23 Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej
do występowania w jego imieniu

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE „SELF-CLEANING”:
2. Oświadczam (-y), że zachodzą w stosunku do mnie (-nas) podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art. …………. Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20.

Jednocześnie oświadczam (-y), że w związku

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem (-liśmy) następujące środki
naprawcze:
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…………………………………………………………………………………………..………………
…...........………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… (należy wymienić wszystkie podjęte środki naprawcze w tym zakresie)
* część dot. „self-cleaning” (samooczyszczenia) należy wypełnić jedynie jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie
dotyczy – należy całą część przekreślić)
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej
do występowania w jego imieniu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA*:
Oświadczam (-y), że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:……………………………………………… (należy podać pełną nazwę/firmę, adres,
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej
do występowania w jego imieniu

*należy wypełnić jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy – należy cały zapis o podmiotach przekreślić)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam (-y), 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 ww. informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej
do występowania w jego imieniu

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do SIWZ
......................................................
(pieczęć wykonawcy)
WYKAZ DOSTAW
( część I /część II)*
Dane dotyczące wykonawcy:
Ja/My, niżej podpisany/i
.........................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

..................................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa
artykułów żywnościowych w postaci warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych
do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r.,”, prowadzonego przez Szkołę Policji w Katowicach,
oświadczam ( - y), że wykonałem (- liśmy), następujące dostawy:
Podmiot na
rzecz
Zakres dostaw
Miejsce
którego
wykonania
(należy wskazać
dostawy
dostaw
szczegółowo wykonaną
zostały
dostawę,
wykonane (miejscowość,
z uwzględnieniem
adres)
Rozdział III ust.1 pkt 2
(nazwa i
lit.b SIWZ)
adres
podmiotu)
01

02

03

Czas realizacji
Wartość
wykonanych
dostaw
początek

koniec

w PLN (brutto)

04

05

06

UWAGA – wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wykazu dowody, o których mowa w
Rozdziale IV.B ust.2 pkt 2 SIWZ.
........................................................., dnia ...............................................
niepotrzebne skreślić

..................................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu
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Załącznik nr 5 do SIWZ
…………………………………………
(pieczęć wykonawcy)
WYKAZ OSÓB
(część I / część II)*
Ja/My, niżej podpisany/i
…………………………………………………………..…………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
........................................................................................................................................……
(pełna nazwa Wykonawcy)

................................................................................................................................................................
..
(adres siedziby Wykonawcy)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa
artykułów żywnościowych w postaci warzyw i owoców oraz produktów warzywnych i owocowych
do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r.”, prowadzonego przez Szkołę Policji w Katowicach,
oświadczam (-y), że skierujemy do realizacji zamówienia publicznego następującą osobę/osoby:
Kwalifikacje zawodowe
Lp.

Imię i Nazwisko

01

02

- zgodnie z określonym w Rozdział III ust.1 pkt
2 lit.c SIWZ warunkiem udziału
03

Informacja
o podstawie do
dysponowania
wskazaną osobą

04

1.

2.

........................................................., dnia ...............................................
*niepotrzebne skreślić

...................................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu
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Załącznik nr 6 do SIWZ
…………………………………………
(pieczęć wykonawcy)
WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU
SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
(część I / część II)*
Ja/My, niżej podpisany/i
…………………………………………………………..…………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
........................................................................................................................................……
(pełna nazwa Wykonawcy)

................................................................................................................................................................
..
(adres siedziby Wykonawcy)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa
artykułów żywnościowych w postaci warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych
i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r.”, prowadzonego przez Szkołę Policji
w Katowicach, oświadczam (-y), że skierujemy do realizacji zamówienia publicznego następujące
środki/środek transportu

Lp.

Rodzaj
środka
transportu

Numer
rejestracyjny

01

02

03

Data ważności decyzji
dopuszczającej pojazd
do transportu żywności

Podstawa dysponowania
środkiem transportu
*dysponuję/ będę dysponował

- zgodnie z określonym
w Rozdziale III ust.1 pkt 2
lit.d SIWZ warunkiem
udziału
04

05

1.

2.

3.
........................................................., dnia ...............................................
...................................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI*
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ - ART. 24 UST. 1 PKT 23 PZP
(część I /część II)*

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa
artykułów żywnościowych w postaci warzyw i owoców oraz przetworów warzywnych
i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w 2018 r.,”, prowadzonego przez Szkołę Policji
w Katowicach,
Ja/My niżej podpisany/i
1. ……………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………...
działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
/nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firm )
i dokładne adresy Wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną/

1.

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, informuję, że nie
należę/my do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.) wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty
w przedmiotowym postępowaniu*,
lub

2.

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, informuję, że należę/my
do grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą/Wykonawcami: ………………………. (nazwa Wykonawcy) którzy
złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*.
W tym przypadku załączam/my dowody, że powiązania ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*.

........................................................., dnia ...............................................

...................................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu

UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych.
*niepotrzebne skreślić

