Zał. nr 1 do IDW FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
oraz kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”
Nr sprawy

IR.271.27.2018

Miasto i Gmina Krotoszyn
Zamawiający:

ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn

Nazwa (firma) / imię
i nazwisko Wykonawcy /
Wykonawców wspólnie
ubiegających się o
zamówienie:
Ulica, nr
domu / nr
lokalu:
Adres Wykonawcy:

Miejscowość i
kod pocztowy:
Województwo:

Kraj:

KRS:
NIP:

Wykonawca jest mikro
małym lub średnim
przedsiębiorcą

REGON:
TAK 1
MIKRO PRZEDSIĘBIORCA
MAŁY PRZEDSIĘBIORCA
ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA
NIE

1

Adres do korespondencji:
(jeżeli jest inny niż podany powyżej)

Imię i nazwisko
Osoba uprawniona do
kontaktów:

Nr telefonu
Nr faksu
E-mail

1

Właściwe zaznaczyć
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A. Klucz dostępu do odszyfrowania oświadczenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ)
..........................................................................................................................................................................
(Wykonawca zobowiązany jest wskazać hasło w celu odszyfrowania każdego oświadczenia JEDZ założonego w wersji
elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego : zp@um.krotoszyn.pl).

Inne informacje niezbędne do prawidłowego dostępu do dokumentu:
..........................................................................................................................................................................
(Informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w oświadczeniu
JEDZ.)

Oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy (o którym mowa w pkt 11.3.f) SIWZ)
..........................................................................................................................................................................

B. Działając w imieniu…………………………………………………….…………………………, zwanego
dalej „Wykonawcą” i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczamy,
że Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) w ramach:

Części 1 zadania *
Części 2 zadania *
*Zaznaczyć „x” właściwe

Dla Części 1 zadania - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
1. CENA OFERTOWA BRUTTO, zgodnie z załączonym formularzem cenowym wynosi:
…………………………………………………………………..
Słownie złotych brutto ………………………………………………………………………….………/100
Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia zgodnie
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami), w tym koszty materiałów
i robocizny.
W cenie oferty mieści się pełny zakres prac określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami oraz uwzględnia ona wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z realizacją
zamówienia.
2. Oświadczamy, iż okres gwarancji na moduł fotowoltaiczny zaoferowany do montażu w ramach
zamówienia wynosi ………lat.
3. Oświadczamy, iż udzielimy*:

5 lat
6 lat
7 lat
rękojmi na wykonane prace montażowe, licząc od dnia odbioru końcowego prac.
*zaznaczyć „x” właściwe

4. Oświadczamy, że czynności określone w pkt. 3.3.1 IDW (części I SIWZ) wykonywać będzie
……...…. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy –
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Kodeks Pracy i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do złożenia przed
podpisaniem umowy oświadczenia zawierającego imienne wskazanie tych osób oraz w trakcie
realizacji umowy - w terminie wskazanym przez Zamawiającego, do przedłożenia oświadczenia
zawierającego imienne wskazanie pracowników realizujących w/w czynności oraz kopii umów
o pracę zawartych z tymi pracownikami.
5.

Podwykonawcy/om powierzymy następującą część/części zamówienia, (jeżeli dotyczy)2:
(Należy również wskazać procentową (%) lub kwotową (zł) wartość zamówienia)
. ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…
Niniejszym wskazujemy nazwę/y (firmę/y) podwykonawcy/ów, któremu/którym zamierzamy powierzyć
wykonanie części zamówienia (jeżeli podwykonawca/podwykonawcy są znani):
. ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…

6.

Informujemy, że:
� wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
� wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu
do następujących usług .... ……………………………………………………………………………….
Wartość usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to .... ……………………… zł netto.

7. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i na warunkach
określonych w SIWZ oraz, że wszystkie zaoferowane urządzenia i materiały spełniają wymagania i
parametry określone przez Zamawiającego w „OPZ - Wytycznych dla Wykonawców” na potwierdzenie
czego przedłożymy karty katalogowe i inne dokumenty wymienione w „OPZ”.

Dla Części 2 zadania – Dostawa i montaż kolektorów słonecznych
1. CENA OFERTOWA BRUTTO, zgodnie z załączonym formularzem cenowym wynosi:
…………………………………………………………………..
Słownie złotych brutto ………………………………………………………………………….………/100
Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia zgodnie
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami), w tym koszty materiałów
i robocizny.
W cenie oferty mieści się pełny zakres prac określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami oraz uwzględnia ona wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z realizacją
zamówienia.
2. Oświadczamy, iż grubość dolnej izolacji kolektora słonecznego oferowanego w ramach zamówienia
wynosi ………… mm.
3. Oświadczamy, iż udzielimy*:

5 lat
6 lat
7 lat
rękojmi na wykonane prace montażowe, licząc od dnia odbioru końcowego prac.
*zaznaczyć „x” właściwe

2

W przypadku pozostawienia pkt. 5 bez uzupełnienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zamierza wykonać zamówienie
samodzielnie.
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………

4.

Oświadczamy, że czynności określone w pkt. 3.3.1 IDW (części I SIWZ) wykonywać będzie
……...…. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy –
Kodeks Pracy i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do złożenia przed
podpisaniem umowy oświadczenia zawierającego imienne wskazanie tych osób oraz w trakcie
realizacji umowy - w terminie wskazanym przez Zamawiającego, do przedłożenia oświadczenia
zawierającego imienne wskazanie pracowników realizujących w/w czynności oraz kopii umów
o pracę zawartych z tymi pracownikami.

5. Podwykonawcy/om powierzymy następującą część/części zamówienia, (jeżeli dotyczy)3:
(Należy również wskazać procentową (%) lub kwotową (zł) wartość zamówienia)
. ………………………………………………………………………………………………………………
Niniejszym wskazujemy nazwę/y (firmę/y) podwykonawcy/ów, któremu/którym zamierzamy powierzyć
wykonanie części zamówienia (jeżeli podwykonawca/podwykonawcy są znani):
. ………………………………………………………………………………………………………………
6. Informujemy, że:
� wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
� wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu
do następujących usług .... ……………………………………………………………………………….
Wartość usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to .... ……………………… zł netto.
7.

Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i na warunkach
określonych w SIWZ oraz, że wszystkie zaoferowane urządzenia i materiały spełniają wymagania i
parametry określone przez Zamawiającego w „OPZ - Wytycznych dla Wykonawców” na potwierdzenie
czego przedłożymy karty katalogowe i inne dokumenty wymienione w „OPZ”.

C. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

(

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

)

wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.*
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

* 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 przez
jego wykreślenie.

D. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2017 r., poz. 1579 ze zm.), 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*:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

a)
* Wykonawca usuwa niepotrzebne

3

W przypadku pozostawienia pkt. 5 bez uzupełnienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zamierza wykonać zamówienie
samodzielnie.
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E. Oświadczamy, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
Zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i w pełni akceptujemy postanowienia w nim zawarte.
Zapoznaliśmy się z „Wytycznymi dla Wykonawców” załączonymi do SIWZ.
Uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 60 dni.
W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i art. 5-17 ustawy
z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. .Dz. U. z 2018 r. poz. 419).
Akceptujemy termin płatności faktur wynoszący do 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury.
Zobowiązujemy się do podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
Oferta została złożona na …….kolejno ponumerowanych stronach.

Do formularza oferty załączam następujące dokumenty :

1/. …………………………………
2/. …………………………………
3/. …………………………………
4/. …………………………………
5/. …………………………………
6/. …………………………………
7/. …………………………………
8/. …………………………………
9/. …………………………………
10/. …………………………………

Miejsce i data: ___________________

____________________________
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej)
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Wzór
Załącznik nr 3 do IDW
ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Miasto i Gmina Krotoszyn,
ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
Znak postępowania IR.271.27.2018

(nazwa podmiotu oddającego potencjał)

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
1.
2.

pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp
dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

przy

MY NIŻEJ PODPISANI
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania następujących zasobów :
_______________________________________________________________________
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)
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do dyspozycji Wykonawcy:
_______________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
oraz kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn” - część …. zad.
Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
_________________________________________________________________
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
_________________________________________________________________
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
_________________________________________________________________
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
_________________________________________________________________
e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
_________________________________________________________________

UWAGA:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 22a
ust 4 ustawy PZP).
Zgodnie z art. 22a ust 5 ustawy PZP Wykonawca, który polega na sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.

__________________ dnia __ __ _____ roku

___________________________________________
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
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Wzór
Załącznik nr 4 do IDW
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY –GRUPA KAPITAŁOWA
Nazwa oraz adres Zamawiającego
Miasto i Gmina Krotoszyn, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
Znak postępowania IR.271.27.2018
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: .........................................................................
Adres ...................................................................................................................
NIP.......................................................................................................................
Regon.....................................................................................................................
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. :
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
oraz kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn” – część … zad.
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, po zapoznaniu się z firmami oraz adresami
wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie internetowej
Zamawiającego http://www.krotoszyn.bip.net.pl oświadczam(y), że:
1.

nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych *.

2.

należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
i w związku z tym składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Lp.

Nazwa podmiotu i adres

1.
2.
3.
Uwaga !
1. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową
rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę , w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.).

* niepotrzebne skreślić

______________, dnia _________2018 r.
__________________________________________
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Wzór
Załącznik nr 5a do IDW
WYKAZ DOSTAW/ROBÓT*
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Miasto i Gmina Krotoszyn,
ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
Znak postępowania IR.271.27.2018
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
oraz kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”
Dotyczy cz. I. zadania - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych.

L.p.

Wartość
dostaw/robót *

WYKAZ DOSTAW / ROBÓT *
Okres realizacji
Przedmiot /
(data
zakres
zakończenia)

Zamawiający (nazwa
i adres)

1.

2.

3.

Do powyższego wykazu dołączamy następujące dokumenty potwierdzające, że wykazane
zadania zostały wykonane należycie:
1)
...............................................................................
2)
...............................................................................
3)
...............................................................................
______________, dnia ____________2018 r.
__________________________________________
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
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Wzór
Załącznik nr 5b do IDW
WYKAZ DOSTAW/ROBÓT*
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Miasto i Gmina Krotoszyn,
ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
Znak postępowania IR.271.27.2018
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
oraz kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”
Dotyczy cz. II. zadania - Dostawa i montaż kolektorów słonecznych.

L.p.

Wartość
dostaw/robót*

WYKAZ DOSTAW/ROBÓT*
Okres realizacji
Przedmiot /
(data
zakres
zakończenia)

Zamawiający (nazwa
i adres)

1.

2.

3.

Do powyższego wykazu dołączamy następujące dokumenty potwierdzające, że wykazane
zadania zostały wykonane należycie:
1 ...............................................................................
2 ...............................................................................
3 ...............................................................................

______________, dnia ____________2018 r.
__________________________________________
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Wzór
Załącznik nr 6a do IDW
WYKAZ OSÓB
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Miasto i Gmina Krotoszyn,
ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
Znak postępowania IR.271.27.2018
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
oraz kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”
Dotyczy cz. I. zadania - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych.
WYKAZ OSÓB
Funkcja (zakres
Lp. wykonywanych
czynności)

1

Imię i nazwisko

Projektant w specjalności
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i
elektroenergetycznych

Kwalifikacje zawodowe
(zakres ,nr uprawnień,
data wydania)

Informacja
o podstawie
dysponowania
Zasób własny/innego
podmiotu*

Doświadczenie /opis/:

2

3

Projektant w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Kierownik robót w
specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

Zasób własny/innego
podmiotu*
Zasób własny/innego
podmiotu*

Doświadczenie /opis/:

4

Kierownik robót w
specjalności konstrukcyjnobudowlanej

Zasób własny/innego
podmiotu*

______________, dnia __________2018 r.

__________________________________________
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Wzór
Załącznik nr 6b do IDW
WYKAZ OSÓB
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Miasto i Gmina Krotoszyn,
ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
Znak postępowania IR.271.27.2018
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
oraz kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”
Dotyczy cz. II. zadania - Dostawa i montaż kolektorów słonecznych.
WYKAZ OSÓB

Lp.

1

Funkcja (zakres
wykonywanych czynności)

Imię i nazwisko

Projektant w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych

Kwalifikacje zawodowe
(zakres ,nr uprawnień,
data wydania)

Informacja
o podstawie
dysponowania
Zasób własny/innego
podmiotu*

Doświadczenie /opis/:

2

3

Projektant w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Kierownik robót w
specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i
kanalizacyjnych

Zasób własny/innego
podmiotu*
Zasób własny/innego
podmiotu*

Doświadczenie /opis/:

4

Kierownik robót w
specjalności konstrukcyjnobudowlanej

Zasób własny/innego
podmiotu*

______________, dnia __________2018 r.
__________________________________________
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Wzór
Załącznik nr 7 do IDW
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIE ZALEGANIU Z OPŁACANIEM
PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Miasto i Gmina Krotoszyn,
ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
Znak postępowania IR.271.27.2018
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego dotyczącego zadania pn. :

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
oraz kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”

Oświadczam(y), że:

nie zalegam(my) z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.).
* niepotrzebne skreślić

______________, dnia ____________2018 r.
__________________________________________
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Wzór
Załącznik nr 8 do IDW
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO
PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI
ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZANIEM PODATKÓW, OPŁAT,
LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Miasto i Gmina Krotoszyn,
ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn

Znak postępowania IR.271.27.2018

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego dotyczącego zadania pn. :

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
oraz kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”

Oświadczam(y), że:

nie wydano

wobec

administracyjnej

o

nas

prawomocnego

zaleganiu

z

wyroku

uiszczaniem

sądu lub
podatków,

ostatecznej
opłat

lub

decyzji
składek

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.

______________, dnia __________2018 r.
__________________________________________
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Wzór
Załącznik nr 9 do IDW
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO
TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Miasto i Gmina Krotoszyn,
ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn

Znak postępowania IR.271.27.2018

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego dotyczącego zadania pn. :

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
oraz kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn”

Oświadczam(y), że:

nie wydano wobec nas orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne.

______________, dnia __________2018 r.
__________________________________________
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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