Załącznik nr 1 do SWIZ

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

FORMULARZ OFERTOWY
……………………
pieczęć wykonawcy
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Turystyczna 2
58-580 Szklarska Poręba
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę oleju napędowego do
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie w roku 2020” Ja niżej
podpisany
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(nazwa/firma Wykonawcy)(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie
podać nazwy/firmy i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)
Adres:
……………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu:……………………………………………………………………………………………….
składam ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferuję sukcesywne dostawy oleju napędowego
bez biokomponentów (jeśli w chwili dokonywania zamówienia jest dostępny na rynku) według
potrzeb Zamawiającego w okresie : 01 styczeń 2020 r. – 31 grudzień 2020 r.
Cena jednostkowa za 1 litr ON wynosi:
……..………. zł /netto/ +……… podatek VAT = ………………. zł brutto
Opust - stały współczynnik X …………………………………………………………………………
obliczony jako iloraz ceny ofertowej netto 1l paliwa przez hurtową cenę netto 1 litra paliwa PKN
ORLEN S. A., obowiązującą na dzień składania ofert (cena netto 1l paliwa podana na stronie
internetowej www.orlen.pl w zakładce „Dla biznesu/hurtowe ceny paliw” „Olej Napędowy Ekodiesel”
– na dzień złożenia oferty
Wartość oferty brutto: (cena jednostkowa brutto x 45 000 l x współczynnik X)
= ………………………………………………………………………………………………………..
słownie:
……………………………………………………………………………………………………………
*cena oleju napędowego w temperaturze +15oC, podana na dzień składania ofert
1. Oświadczamy, że powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
2. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania
oferty.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i akceptujemy jej postanowienia.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy stanowiącej załącznik do SIWZ i w przypadku
wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych
w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Warunki płatności: 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT za dostarczoną partię oleju.
7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
...…………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………..
8. Pod groźbą wykluczenia oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny
i faktyczny.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ............................................................
2) ............................................................
3) ............................................................
4) ............................................................
5) ............................................................
6) ............................................................
7) ............................................................
8) ............................................................
9) …………………………………………
Na ................kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

................................... dn................
…………………................................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ
………………………
pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych
(zwanej dalej ustawą) na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa oleju napędowego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Szklarskiej Porębie w roku 2020”
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
ORAZ
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp,
w zakresie:
Art. 24 ust. 5 pkt 1
Wykonawca, 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2344).
Art. 24 ust. 5 pkt 3
Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy
Pzp z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Art. 24 ust. 5 pkt 8
Wykonawca, 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.
…………….……. (miejscowość), dnia

………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

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:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………............
……………………………………………………………………………………………………………………….
……….……. (miejscowość), dnia

………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że spełniam, określone przez Zamawiającego, warunki udziału w postępowaniu:
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na
zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………..
w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia

………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

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 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.
…………….……. (miejscowość), dnia

…………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia

…………………. r.
…………………………………………
(podpis)

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

Załącznik nr 3 do SIWZ
………………………
pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO
PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI
ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZENIEM PODATKÓW
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”.
NAZWA ZAMÓWIENIA
„Dostawa oleju napędowego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Szklarskiej Porębie w roku 2020”
Oświadczam, że:
wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku Sądu lub/i ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*)
wobec podmiotu, który reprezentuję wydano prawomocny wyrok Sądu lub/i ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne;*)
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy PZP
przedstawiamy w załączeniu dokumenty potwierdzające dokonanie płatności ww. należności
wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………, dn. ………………. r.

...................................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Firma (nazwa) wykonawcy:
...............................................................................................
...............................................................................................
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na: „Dostawę oleju napędowego do Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie w roku 2020”
Oświadczam, że:
1. Nie należę do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP *
z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.
2. Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP *
z następującym/ i wykonawcą/ ami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu
LISTA WYKONAWCÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ:
Lp.

Firma i adres siedziby wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej

1
2
…
oraz przedstawiam następujące dowody, że powiązania z innym/ i wykonawcą/ ami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1. …………………….
2………………………
* - niepotrzebne skreślić
UWAGA!
Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 Ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . .
(miejscowość)

..........................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ
WYKAZ DOSTAW
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę
oleju napędowego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie
w roku 2020” oświadczam, iż spełniam warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, co
potwierdzam dostawami wskazanymi w poniższej tabeli, a ich należyte wykonanie potwierdzam
załączonymi dokumentami uprzednich Zamawiających.

Przedmiot

Wartość dostawy

Data wykonania
(rozpoczęcie – zakończenie)

Odbiorca

1

2

3

4

Nazwa i adres podmiotu
udostępniającego wiedzę
i doświadczenie
(należy wypełnić tylko
w przypadku gdy
Wykonawca korzysta
z wiedzy i doświadczenia
innego podmiotu)*
5

* W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotu wskazanego w kol. 5 na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu należy dołączyć pisemne zobowiązanie tego
podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy przedmiotowego zasobu (wiedzy i doświadczenia) na okres
korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.

………………, dn. ………………. r.

...................................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH
ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA/ WZÓR
przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę oleju napędowego do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Szklarskiej Porębie w roku 2020”
w imieniu podmiotu:

………………………………………………………………..
/nazwa/ firma podmiotu, który udostępnia zasób/

………………………………………………………..……..
……………………………………………………………..
udostępniam zasoby:
…………………………………………………………………………………………............................
/zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej/

……………………………………………………………………………………………………………
Wykonawcy:…………………………………………………………………………………...................
/nazwa/ firma Wykonawcy, któremu zostaje udostępniony zasób/

……………………………………………………………………………………………………………
w celu dysponowania, korzystania z nich przez okres:…………………………………………………..
Oświadczam, iż:
Sposób wykorzystania udostępnionych zasobów to:……………………………………………………..
/np. udział w realizacji zamówienia w ramach podwykonawstwa, doradztwo, konsultacje, szkolenie, delegowanie pracowników, itp.

……………………………………………………………………………………………………………
Charakter prawny stosunku, łączącego mnie z Wykonawcą to:………………………………………….
/np. umowa o dzieło, umowa zlecenia, porozumienie, umowa o współpracy, umowa najmu, umowa dzierżawy itp.

……………………………………………………………………………………………………………

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . .
..........................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y
osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania innego podmiotu

