FORMULARZ OFERTOWY

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn.: Całodobowa ochrona fizyczna
( wewnątrz i na zewnątrz ) budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej
Woli, ul. Kwiatkowskiego 3a oraz budynku Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej
Woli ul. Kwiatkowskiego 4
składamy ofertę na wykonanie powyższego zadania.
1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:

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

Numer telefonu:.............................................. Numer faksu.........................................................
Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………...
2. Wartość oferty wynosi (netto)....................................................................................................
słownie: .................................................................................................................... ....................
podatek VAT .....% w kwocie: ................................................................................................ .......
łączna wartość oferty (brutto): .....................................................................................................
słownie:..................................................................................................................... ....................
3. Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce ochranianego terenu
wynosi………………..minut.
4. Oświadczamy, że :
1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej
załącznikami (formularz ofertowy, wzór umowy, wzory załączników) i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
2) uważam/y się za związanego/związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu
składania ofert;
3) oświadczam/y że całość zadania zamierzam/y wykonać w kwocie zaoferowanej w
niniejszym formularzu ofertowy;
4) ofertę składam/y na kolejno ponumerowanych stronach .................. (liczba stron).
5. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:
a) ....................................................................
b) ....................................................................

c) ....................................................................
d) ....................................................................
e) ....................................................................
f) .....................................................................
g) ....................................................................
h) ....................................................................

...................................................
(własnoręczny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykaz osób (pracowników ochrony grup interwencyjnych)
Nazwa Wykonawcy .........................................................................................................
Adres Wykonawcy ..........................................................................................................
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Całodobowa ochrona fizyczna ( wewnątrz i na zewnątrz ) budynku Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 3a oraz budynku
Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 4
z dnia 31 maja 2016 r., oświadczam, że dysponuje n/w osobami które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Imię i nazwisko
- wykształcenie

Kwalifikacje
zawodowe

Doświadczenie
(w latach na
stanowisku)

Forma
dysponowania

Proponowana rola
w realizacji zamówienia

Miejsce i data ............................................
...........................................
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3

Oświadczenie

................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
prowadzonego pod nazwą Całodobowa ochrona fizyczna ( wewnątrz i na zewnątrz
) budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, ul.
Kwiatkowskiego 3a oraz budynku Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 4 z dnia 31 maja 2016 r.ja niżej podpisany, reprezentujący
przedsiębiorstwo, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na
piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przedsiębiorstwa oświadczam, że spełniam/y warunki ubiegania
się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dotyczące:

1)
2)
3)
4)

Art. 22.
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doświadczenia;
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejsce i data ............................................
...........................................
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4

Oświadczenie

................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
prowadzonego pod nazwą : Całodobowa ochrona fizyczna ( wewnątrz i na
zewnątrz ) budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, ul.
Kwiatkowskiego 3a oraz budynku Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 4 z dnia 31 maja 2016 r., ja niżej podpisany, reprezentujący
przedsiębiorstwo, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na
piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przedsiębiorstwa oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
907 z późn. zm.), który brzmi:

Art. 24.
1. 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, 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 organ u zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstw o 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 przepisówo odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa wart. 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;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową,
spółką komandytowo-akcyjną 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 powierzania 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 również 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
że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu
nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62
ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu
składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa
w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 16
34), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą
do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

Miejsce i data ............................................
...........................................
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5

UMOWA Nr ………… (wzór umowy)
zawarta w dniu ......................... roku, w Stalowej Woli
pomiędzy:
Zakład Administracji Budynków , ul. Wyszyńskiego 7a , 37-450 Stalowa Wola
reprezentowaną przez:
Sławomir Buczek - Dyrektor
zwaną w treści umowy „Zamawiającym",
a
............................................................................................................................. ...................
reprezentowaną przez:
......................................................................................... .............................................................
zwanym w treści umowy "Wykonawcą".
Niniejsza

umowa

jest

konsekwencją

przeprowadzonego

postępowania

nr

.................................. z dnia .........................................o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz
następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy.
§1
1. Przedmiotem umowy jest: : Całodobowa ochrona fizyczna ( wewnątrz i na zewnątrz )
budynku

Katolickiego

Uniwersytetu

Lubelskiego

w

Stalowej

Woli,

ul.

Kwiatkowskiego 3a oraz budynku Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli ul.
Kwiatkowskiego 4. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje obowiązek
prowadzenia całodobowej ochrony fizycznej ( wewnątrz i na zewnątrz ) budynku
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 3a oraz
budynku Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 4 należących
do Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wszystkimi
wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§2
1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, iż pracownicy Wykonawcy są pracownikami
ochrony fizycznej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa i posiadają stosowne
koncesje zgodne z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia tj.
(Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm).
2. Wykonawca będzie dokonywał ochronę budynków całodobowo 7 dni w tygodniu, oraz
natychmiastowe przekazywanie informacji o zdarzeniach w chronionym obiekcie do grupy
interwencyjnej,

policji,

straży

pożarnej,

pogotowia

celem

podjęcia

interwencji

i

przywrócenia porządku na monitorowanych obiektach – zgodnie z algorytmem działania,
będącym załącznikiem do umowy, a jednocześnie będzie zobowiązany do zabezpieczenia
terenu do czasu przybycia służb odpowiedzialnych za obsługę zdarzeń.
3. Wykonawca nie może powierzyć swych obowiązków będących przedmiotem umowy
innemu podmiotowi.
§3
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt
i doświadczenie do wykonania usług będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je
wykonać z należytą starannością. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy
obciążają wyłącznie Wykonawcę.
§4
1. Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:
1) ze

strony

Zamawiającego

–

……………….,

tel./fax:

……………..,

e-mail:

…………………
2) ze strony Wykonawcy - …………………......................................................................
2. Strony ustalają, iż komunikacja i wymiana korespondencji odbywać się będzie drogą
elektroniczną, pisemną lub faksową.
§5
1. Umowa zostaje zawarta za okres od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 maja 2018 r.
2. Rozpoczęcie wykonywania usługi będącej przedmiotu umowy ustala się na godzinę 24ºº
od dnia zawarcia umowy.
3. Wykonawca w trakcie kontroli budynków zobowiązany będzie do dokonania oględzin
wszystkich urządzeń chronionego terenu, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń
każdorazowego informowania o tym fakcie Zamawiającego.
4. Zamawiający

odpowiada

za

właściwy

stan

techniczny

zabezpieczenia

obiektu

przewidzianego do ochrony (dotyczy to zamków, zamknięć, oświetlenia, zabezpieczenia
ppoż., itp.).
5. Zamawiający wyraża zgodę Wykonawcy na umieszczenie w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego informacji o treści „Obiekt chroniony przez .....................................”, o

wymiarach ............................ .
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego,
a wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z
postanowień niniejszej umowy.
§6
1. Za wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy wymienionym w § 1, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w wysokości :....................…………PLN
brutto (słownie: .................................), za cały okres 23 miesięcy, objęty umową.
W kwocie tej zostanie uwzględniony obowiązujący podatek VAT.
2. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę raz miesiącu, na kwotę stanowiącą 1/23 części oferowanej kwoty brutto, o
której mowa w ust. 1.
3. Zapłata należnej za miesiąc części wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto bankowe
nr ………………………………………………………………….. Wykonawcy po otrzymaniu
przez Zamawiającego faktury, w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP: ……..................
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP: .....……..............
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z faktury kwoty za wyrządzone szkody,
o których mowa w § 5 ust. 6 oraz § 9.
§7
1. Zamawiający w trybie pisemnym może rozwiązać umowę z zachowaniem 2 miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
2. Okres

wypowiedzenia

upływa

w

ostatnim

dniu

miesiąca

kończącego

okres

wypowiedzenia.
3. W przypadku rażącego nie wywiązania się z obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający
ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
4. W przypadku niepłacenia należności na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w
okresie dłuższym niż dwa miesiące Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie
natychmiastowym.
5. Poza przypadkami wskazanymi w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
wypadkami wynikającymi z przepisów Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy gdy:
1) zostanie złożony wniosek o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy
[odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach];
2) Wykonawca nie rozpoczął usług bez uzasadnionych przyczyn i opóźnienie
przekracza 5 dni lub przerwał usługi przez okres co najmniej 5 dni i nie kontynuuje ich

bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie
[odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach].
§8
1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu poufność informacji przekazywanych w ramach
świadczonych usług oraz wszelkich informacji związanych z umową i jej wykonaniem,
niezależnie od formy uzyskania, nośnika i źródła tych informacji, z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych przepisami prawa.
2. Przez zachowanie poufności rozumie się:
1) zabezpieczenie informacji związanych ze świadczoną usługą przed dostępem osób
trzecich, nie ujawnianie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz nie
nabywanie informacji od osoby nieuprawnionej. Zobowiązanie to nie dotyczy
informacji, które są ujawniane właściwym organom zgodnie z prawem lub dostępne
publicznie bez naruszenia umowy;
2) zobowiązanie się do wykorzystywania tych informacji wyłącznie w celu należytego
wykonania umowy.
3. Zobowiązanie określone w niniejszym paragrafie obowiązuje w czasie trwania umowy i 3
(trzy) lata po jej zakończeniu.
4. Dane osobowe Zamawiającego będą przechowywane i przetwarzane przez Wykonawcę
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
5. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenia ich
w bazie danych.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do swoich akt, a także do żądania ich
poprawienia w celu aktualizacji, oraz wstrzymania przetwarzania tych danych.

§9
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 za
odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
2) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 w
przypadku nienależytego wykonania umowy.
3. Niezależnie

od

kar

umownych

Strony

zastrzegają

prawo

do

odszkodowania

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zapłata kar z tytułu odstąpienia od umowy nie niweczy roszczeń Zamawiającego o
pozostałe kary.

§ 10
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalna jest zmiana treści umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia
określonego w § 6 umowy w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od
towarów i usług (VAT) – od dnia wejścia w życie zmienionej stawki podatku od towarów i
usług (VAT) i w zakresie zmiany tej stawki.

§ 11
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze póżn. zm.) i przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Ewentualne roszczenia i spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie i tylko w ostateczności rozpatrywane przez Sąd właściwy rzeczowo i
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta
wykonawcy.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze są
przeznaczone dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 6
Wykaz podwykonawców na których zasoby powołuje się wykonawca
Nazwa i adres wykonawcy
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Składając ofertę w przetargu pn : Całodobowa ochrona fizyczna ( wewnątrz i na
zewnątrz ) budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, ul.
Kwiatkowskiego 3a oraz budynku Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli ul.
Kwiatkowskiego 4. z dnia 01 czerwca 2016 r., oświadczam/y, że moja/nasza firma

zamierza powoływać się na zasoby następujących podwykonawców:
Nazwa podwykonawcy

1

UWAGI
2

...................................................................
( podpisy osób upoważnionych do
reprezentowania wykonawcy )

Załącznik nr 7

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
(zgodnie z art. 26 ust. 2d w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.)
Nazwa i adres wykonawcy: .......................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..….
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Całodobowa ochrona fizyczna ( wewnątrz i
na zewnątrz ) budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, ul.
Kwiatkowskiego 3a oraz budynku Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli ul.
Kwiatkowskiego 4. z dnia 01 czerwca 2016 r., oświadczam/y, że:
−

nie należymy do żadnej grupy kapitałowej

−

należymy do grupy kapitałowej

1

Jednocześnie informujemy, że do wyżej wymienionej grupy kapitałowej należą
następujące podmioty:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 Niepotrzebne skreślić

Nazwa

Siedziba

....................................................................
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 8
ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
(wypełnić jeżeli dotyczy)

Lp.

Pełna nazwa podmiotu oddającego
do dyspozycji niezbędne zasoby

Adres podmiotu

Nr telefonu/faksu

Oświadczam/y, że zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy składającemu ofertę
w niniejszym postępowaniu, w zakresie:
1) wiedzy*
2) doświadczenia*
3) potencjału technicznego*
4) osób zdolnych do wykonania zamówienia*
5) zdolności finansowych*

W ramach korzystania przez Wykonawcę z oddanych do dyspozycji zasobów, oświadczam/y,
że nasz udział przy realizacji zamówienia będzie polegać na:
1) udziale w wykonywaniu zamówienia jako podwykonawca*
2) koordynowaniu dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia*
3) doradztwie i konsultacjach w sprawach technicznych*
4) szkoleniu pracowników wykonawcy*
5) ........................................................................................................*

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

(podpis osoby upoważnionej
od strony wykonawcy)

.........................................................
(podpis osoby upoważnionej
podmiotu oddającego zasoby)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 9

Oświadczenie

................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
prowadzonego pod nazwą Całodobowa ochrona fizyczna ( wewnątrz i na zewnątrz
) budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, ul.
Kwiatkowskiego 3a oraz budynku Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 4 z dnia 31 maja 2016 r. ja niżej podpisany, reprezentujący
przedsiębiorstwo, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony na
piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przedsiębiorstwa oświadczam, że
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Miejsce i data ............................................
...........................................
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

