NR SPRAWY: CWR.263.1.2018
Załącznik nr 1
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
e-mail:…………………………………………
.................................., dnia .......................

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:
„Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku letniego organizowanego
przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w 2018 roku”

Ja/My, niżej podpisani, działając imieniu i na rzecz:
...........................................................................……………………………………………………………………………
……………………………………........…….......……...............……………………………………......................................
....................................................................................................................................................
(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie1)
Numer telefonu ………………………………. e-mail: ……….…………..….. numer faksu: . ………….………

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania oraz nie wnoszę/ nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
a. Cena netto: ……………………. zł (słownie: ………………………)
(tj. iloczyn ilości uczestników i ceny netto za pobyt jednego uczestnika netto),
przy tym:

1

Niepotrzebne skreślić

i.

Cena netto za pobyt jednego uczestnika wynosi:…………………….. zł (słownie:
………………….), i zawiera w sobie:
ii.
dzienną stawkę żywieniową dla jednego uczestnika wynoszącą: …………. zł (słownie
…………..)
b. Podatek VAT (… %): ………………………………. zł
c. Cena brutto: …………………. zł (słownie:. ………………………)
(tj. iloczyn ilości uczestników i ceny brutto za pobyt jednego uczestnika brutto),
przy czym:
i.
Cena brutto za pobyt jednego uczestnika wynosi: …………………… zł (słownie:
…………………), i zawiera w sobie:
ii.
dzienną stawkę żywieniową dla jednego uczestnika wynoszącą: ………… zł (słownie
……………)
Pod pojęciem „uczestnika” należy rozumieć uczestnika wypoczynku oraz kadrę wypoczynku
W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem Przedmiotu
Zamówienia.
4. JEDNOCZEŚNIE oświadczamy, że:
Zamówienie wykonamy w następującym terminie (z uwzględnieniem zapisów SIWZ - pkt. 2.1 i 2.2
TOMu I – IDW)2:
….. . 07.2018 r. - …. . 07.2018 r.
5. STOSOWNIE do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty
□ nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr
177, poz. 1054, z późn. zm.)
□ będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr
177, poz. 1054, z późn. zm.),
jednocześnie wskazujemy:
nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania
…………………………………………………………………….….………….
……………………………………………………………………………………
wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku…………………………………….
* Należy zaznaczyć powyżej w pkt 4. właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje
(należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z załącznikiem nr

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni w formularzu ofertowym punktu dotyczącego zaoferowanego
terminu wykonania zamówienia lub zaoferuje termin nie spełniający wymogów postawionych w SIWZ - pkt. 2.1
i 2.2 TOMu I – IDW, oferta będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.
2

11 do ustawy; obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy
obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy).

6. DEKLARUJEMY w ofercie w zakresie kryterium „Standard ośrodka”:
6.1. Podkryterium: „Odległość od strzeżonego kąpieliska”3
Lp.

Odległość od strzeżonego kąpieliska

1

do 300 m

2

301-500 m

3

501-700 m

Wybór Wykonawcy4

701-1000 m
6.2. Podkryterium: „Dodatkowe wyposażenie ośrodka”5
Lp.
1
2
3
4
5

Element wyposażenia
Plac zabaw wyposażony w atestowane urządzenia
TV w pokojach
Stół bilardowy
Piłkarzyki duże stojące
Stół do tenisa stołowego

TAK6

NIE

TAK8

NIE

7. DEKLARUJEMY w ofercie w zakresie kryterium „Dodatkowych atrakcji”7:
Lp.
1
2

Nazwa atrakcji
Zorganizowanie 3 dyskotek z DJ-em (osobą prowadzącą zabawę)
Zorganizowanie ogniska/grilla z kiełbaskami

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą
łączną ilość punktów.
8. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, Opisem Przedmiotu Zamówienia i wzorem umowy.

3

Jeśli Wykonawca nie zaznaczy w ofercie odległości dzielącej ośrodek od strzeżonego kąpieliska, przeznaczonego dla
Zamawiającego, Zamawiający uzna, że odległość ta przekracza 1000 m i oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu jako
niezgodna z SIWZ.
4
Należy wybrać jedną opcję.
5
Jeśli Wykonawca nie zaznaczy odpowiednio „TAK” lub „NIE” przy danym elemencie wyposażenia, Zamawiający uzna, że
Wykonawca nie posiada takiego dodatkowego elementu wyposażenia i otrzyma on 0 pkt za każdy taki element.
6
Należy zaznaczyć odpowiednio X w polu „TAK” lub „NIE”
7
Jeśli Wykonawca nie zaznaczy odpowiednio „TAK” lub „NIE” przy danej atrakcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie
deklaruje takiej dodatkowej atrakcji i otrzyma on 0 pkt za każdą taką atrakcję.
8
Należy zaznaczyć odpowiednio X w polu „TAK” lub „NIE”

9. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
10. ZASTRZEGAMY, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................
do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje
i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.
11. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy sami*/ część zamówienia zlecimy podwykonawcom*.
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:
* Niepotrzebne skreślić
Firma (nazwa) Podwykonawcy

Zakres

prac

wykonywanych

przez

Podwykonawcę

13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
14. Oświadczamy, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą/nie dotyczy* (*niepotrzebne skreślić).
15. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
__________________________________________________________________________________
_
nr faks ___________________
nr tel. ___________________
e-mail ___________________
16. OFERTĘ niniejszą składamy na ______ stronach.

17. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1)

………………………………………………………….

2)

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

…………………………………..
(miejsce, data)

………………………………………………..
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)

NR SPRAWY: CWR.263.1.2018
Załącznik nr 2
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
e-mail:…………………………………………
.................................., dnia .......................

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Ja, niżej podpisany,

(Imię i nazwisko)
Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy:

(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku letniego organizowanego przez
Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w 2018 r.”
niniejszym oświadczam, iż:
1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4-8 Ustawy Pzp.*
2. Wobec Wykonawcy zachodzą 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:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. .*

3. Następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od pomiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.**
4. W stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od pomiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.**
Jednocześnie 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.

…………………………………..
(miejsce, data)

* Niepotrzebne skreślić.

………………………………………………..
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)

NR SPRAWY: CWR.263.1.2018
Załącznik nr 3
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
e-mail:…………………………………………
.................................., dnia .......................

OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ja, niżej podpisany,

(Imię i nazwisko)
Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy:

(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku letniego organizowanego przez
Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w 2018 r.”
niniejszym oświadczam, iż:
1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Tomie I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców.*
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w Tomie I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców, polegam na zasobach
następujących podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………..,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………. .*
Jednocześnie 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.

…………………………………..
(miejsce, data)

* Niepotrzebne skreślić.

………………………………………………..
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)

NR SPRAWY: CWR.263.1.2018
Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
e-mail:…………………………………………

Wykaz usług

LP.

Opis wykonanych usług
(opis usług stosownie
do wymaganego w
treści SIWZ warunku
udziału w
postępowaniu)

Wartość brutto
wykonanego zamówienia
w zł

……………
1.

min. 260 000,00 zł

Ilość osób, dla których
zapewniano
zakwaterowanie
i wyżywienie
(stosownie do warunku
udziału wymaganego w
SIWZ)

……………
min. 350 osób

Podmiot na rzecz którego wykonano usługi
(nazwa i adres)

Data wykonania
Od m/rrrr do m/rrrr

1.

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

…………………………………..
(miejsce, data)

………………………………………………..
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)

NR SPRAWY: CWR.263.1.2018
Załącznik nr 5
Wykonawca:
……………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
e-mail:…………………………………………
.................................., dnia .......................

OŚWIADCZENIE
O BRAKU ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
Ja, niżej podpisany,

(Imię i nazwisko)
Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy:

(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku letniego organizowanego przez
Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w 2018 r.”
niniejszym oświadczam, iż:
Wykonawca nie posiada zaległości z tytułu opłacania podatków i opłat lokalnych zgodnie z zapisami o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 r.
poz. 716 z późn. zm.)
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

…………………………………..
(miejsce, data)

………………………………………………..
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)

NR SPRAWY: CWR.263.1.2018
Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Ja niżej podpisany _________________________________________________________
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

___________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

___________________________________________________________________________
(adres siedziby Wykonawcy)

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku letniego organizowanego przez
Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w 2018 r.”
niniejszym oświadczam, iż:
- Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2017 poz. 229), z Wykonawcami, którzy
złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia*.
- Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami,
którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**:
Lp.

Nazwa podmiotu

…………………………………..
(miejsce, data)

Siedziba

………………………………………………..
(podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić.
** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne
oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

