Załącznik nr 3 do siwz ZP 53/2014/CZP

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów

OFERTA
Do przetargu nieograniczonego nr ZP 53/2014/CZP na wykonanie zamówienia pod
nazwą:
Wykonanie usług polegających na ochronie, monitoringu oraz sprzątaniu
obiektów: Hali nr 1, Hali nr 2 oraz Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum
Obsługi PPNT w Jasionce 954.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51
2. WYKONAWCA:
Pełna dokładna nazwa
wykonawcy/
Imię i nazwisko
Siedziba
Dokładny adres siedziby
REGON
NIP
Tel
Fax
e-mail
Strona internetowa
Adres do korespondencji
Tel
Fax
e-mail

Imię i nazwisko

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam/y, że:

Strona1

3. Osoba uprawniona do kontaktów

1)
2)
3)

zapoznałem(liśmy) się z treścią siwz dla niniejszego zamówienia,
gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do siwz oraz jej zmianą,
cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

wynagrodzenie miesięczne w wysokości …………..…………………… zł netto + VAT, co daje
razem …………………….……… zł brutto.
Na wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składa się:
a) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, obejmującego usługę ochrony
w wysokości netto …………..………… zł + VAT, co daje razem …………..…… zł brutto,
b) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, obejmującego usługę monitoringu
w wysokości netto ……………………… zł + VAT, co daje razem ………………… zł brutto,
c) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, obejmującego usługę sprzątania
w wysokości netto ………………..……… zł + VAT, co daje razem ………………… zł brutto,
4) Ilość myć maszyną czyszczącą korytarza technologicznego i przedsionka
wyładunkowego …………………….
(Nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5).
5) Oświadczamy, że przybycie na miejsce zdarzenia grupy interwencyjnej poza
szczytem nastąpi w czasie maksymalnie ........... minut od momentu zaistnienia
zdarzenia. (Nie mniej niż 5 i nie więcej niż 20 minut)
niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy,
w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę
zobowiązuję (emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, które zostaną wskazane przez
Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć Umowę zgodnie z Prawem
zamówień publicznych i wymaganiami podanymi w siwz,
9) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia] (niepotrzebne skreślić)
10) nie uczestniczymy jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenie niniejszego zamówienia,
11) Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie
oznaczonej napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i zawarte są na stronach ......
12) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego
zamówienia] / [następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy(y) powierzyć
podwykonawcom] (niepotrzebne skreślić)
……………………………………
data
....................................
Podpis
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6)
7)
8)

Załącznik nr 4 do siwz ZP 53/2014/CZP
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego
numer
zamówienia
publicznego
ZP
53/2014/CZP,
którego
zamawiającym jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, ul.
Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział
Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207, NIP: 813-00-10538, REGON: 690260330
na wykonanie zamówienia pod nazwą:
Wykonanie usług polegających na ochronie, monitoringu oraz sprzątaniu
obiektów: Hali nr 1, Hali nr 2 oraz Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum
Obsługi PPNT w Jasionce 954.

Wykonawca pod nazwą:
........................
Oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………………
data
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....................................
Podpis

Załącznik nr 5 do siwz ZP 53/2014/CZP
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego
numer
zamówienia
publicznego
ZP
53/2014/CZP,
którego
zamawiającym jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna,
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział
Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207, NIP: 813-00-10538, REGON: 690260330
na wykonanie zamówienia pod nazwą:
Wykonanie usług polegających na ochronie, monitoringu oraz sprzątaniu
obiektów: Hali nr 1, Hali nr 2 oraz Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum
Obsługi PPNT w Jasionce 954.

Wykonawca pod nazwą:
........................
oświadcza, że nie zachodzą wobec mnie przesłanki do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
……………………………………
data

Strona4

....................................
Podpis

Załącznik nr 6 do siwz ZP 53/2014/CZP
Informacja
w zakresie art. 26 ust. 2d Pzp
(dotyczy grupy kapitałowej)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego
numer
zamówienia
publicznego
ZP
53/2014/CZP,
którego
zamawiającym jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna,
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział
Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207, NIP: 813-00-10538, REGON: 690260330
na wykonanie zamówienia pod nazwą:
Wykonanie usług polegających na ochronie, monitoringu oraz sprzątaniu
obiektów: Hali nr 1, Hali nr 2 oraz Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum
Obsługi PPNT w Jasionce 954.

Wykonawca pod nazwą:
........................
oświadcza, że:
- nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.
zm.). *
- należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.
zm.) i jako załącznik do oferty składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). *
* odpowiednio skreślić
……………………………………
data
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....................................
Podpis

Załącznik nr 7 do siwz ZP 53/2014/CZP
Wykaz wykonanych usług
1)
1
2
3

4
5

Wartość
Przedmiot
(opis i zakres usługi)
Daty wykonania
(od dd/mm/rrrr ...
do dd/mm/rrrr ...)
Odbiorca
(Nazwa i adres)
Dowód
potwierdzający
należyte wykonanie
usługi

……………………………………
data
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..................................................................
1
Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

1

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

