Załącznik nr 1 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy*: .......................................................................
Zarejestrowany adres Wykonawcy: ..........................................................................
Dane do kontaktu ws. zamówienia publicznego:
Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym:
............................................................................................................................
Adres do korespondencji:........................................................................................
Numer telefonu:.....................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ...................................................................................
Numer rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium: ...................................
............................................................................................................................
jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu

...........................................................................................................................
(adres e-mail wystawiającego gwarancję, na który należy zwolnić gwarancję wadialną)
* w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Druki
informacyjno-reklamowe i promocyjne wraz z projektami graficznymi” o znaku
ZP/PN/82/2020/WPM oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami
określonymi w SIWZ za cenę:
brutto:........................................................................................................ zł,
(słownie brutto:...............................................................................................)
tj. netto:...................................................................................................... zł,
(słownie netto:................................................................................................)
stawka VAT .................%
2. Oferuję wyprodukowanie i dostarczenie określonej partii materiałów na wskazane
miejsce w terminie:
równym lub krótszym niż 24 godziny
dłuższym niż 24 godziny i równym lub krótszym niż 48 godzin
dłuższym niż 48 godzin, ale nie dłuższy niż 72 godziny
UWAGA: W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej pozycji lub nie zaznaczenia
żadnej odpowiedzi Zamawiający przyjmie za termin wyprodukowania i dostarczenia,
termin dłuższy niż 48 godzin, ale nie dłuższy niż 72 godziny.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia w terminie dłuższym niż
72 godziny. Oferta zawierająca termin realizacji zamówienia dłuższy niż 72 godziny
będzie podlegała odrzuceniu, jako niezgoda z SIWZ.
3. Oświadczam, że do realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudniam na podstawie
umowy o pracę osoby odpowiedzialne za czynności drukowania.
4. W odniesieniu do kryterium Zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym oświadczam, że zatrudnię przy realizacji przedmiotu zamówienia:
0 osób
1 osobę
2 osoby
ponad 2 osoby
o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
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5. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach zapisanych w SIWZ
i projekcie umowy.
6. Oświadczam, że akceptuję termin płatności: 30 dni.
7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany
w SIWZ.
8. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy oraz zobowiązuję się, w przypadku wyboru
mojej oferty, do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu
i terminie.
9. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi / część prac
zamierzam powierzyć podwykonawcom1, w tym:
a) zakres powierzonych prac ………………………………………………………………………………….……2
b) nazwa (firma) podwykonawcy …………………………………………………………………………………2
10. Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba
prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum1.
11. Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na
podstawie załączonego: pełnomocnictwa/odpisu z Centralnej Ewidencji i Działalności
Gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego1
12. Zastrzegam /nie zastrzegam1 w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843) w odniesieniu do poniższych
informacji
zawartych
ofercie,
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, iż nie mogą być one
udostępniane:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy wymienić informacje
zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z
postanowieniami
niniejszej SIWZ a także wykazać, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).
13. Zobowiązuję się do przestrzegania warunków realizacji zamówienia dotyczących
zatrudnienia pracowników w zakresie druku materiałów zgodnie z zapisami działu III
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
14. Oświadczam, że należę / nie należę1 do sektora MŚP3.
15. Oświadczam, że wypełniłem 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.4
Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy:
........................................................

1 –niewłaściwe skreślić
2– podać jeśli dotyczy
3 – Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): przedsiębiorstwa, które zatrudniają
mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans
roczny nie przekracza 43 milionów euro
4 - w sytuacji, 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 (należy wykreślić oświadczenie)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
z Wykonawcami uczestniczącymi w postępowaniu na zadanie pn. „Druki informacyjnoreklamowe
i promocyjne
wraz
z
projektami
graficznymi”
o
znaku
ZP/PN/82/2020/WPM
1. Oświadczam, iż należę/my do tej samej grupy kapitałowej, (w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2019 r. poz.
1010) z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu:
1) ………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………1
wskazanymi w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust.
5 ustawy Pzp na stronie internetowej.

2. Oświadczam, iż nie należę/my do tej samej grupy kapitałowej, (w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2019 r.
poz. 1010) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu wskazanymi
w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
na stronie internetowej.
3. Oświadczam, że nie należę/my do żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2019 r., poz.
1010).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.
297 kodeksu karnego.

Data: …......………………..

……………………………………………………………
Uwaga:
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni licząc od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, do której należą wykonawcy, wskazani
w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie
internetowej (tj. którzy w terminie złożyli oferty w tym postępowaniu), wraz ze złożeniem oświadczenia
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1 - wypełnić, jeśli dotyczy
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG W CIĄGU OSTATNICH
TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

L.p.

1

1

Opis usługi

2
usługa polegająca łącznie na
zaprojektowaniu, przygotowaniu
projektów graficznych i druku
materiałów
informacyjnoreklamowych i promocyjnych na
kwotę ........................
(nie mniejszą niż 390.000 zł
brutto)

Czas realizacji
od – do
(dzień-miesiącrok)

3

Odbiorca zamówienia

Doświadczenie
własne Wykonawcy /
Wykonawca
polega na wiedzy
i doświadczeniu
innych
podmiotów **

4

5
Własne / oddane
do
dyspozycji*

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie kolumny podając kompletne,
jednoznaczne i nie budzące wątpliwości informacje, z których wynikać będzie spełnianie
opisanego warunku wiedzy i doświadczenia.
Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wymienione umowy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje usługi o szerszym zakresie zobowiązany jest wskazać
wartość usług żądanych przez Zamawiającego na kwotę nie mniejszą niż 390.000 zł.

Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy:

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

Data : ............................
* - niepotrzebne skreślić.
** - do wykazu należy dołączyć w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia.

ZP/PN/82/2020/WPM

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ NARZĘDZI

L.p.

Nazwa narzędzia

1

Informacja o podstawie do
dysponowania zasobem

2

3

pakiet z licencją ..............................................
1

2

posiadający następujące funkcje: obsługa grafiki wektorowej,
możliwość edycji plików graficznych wektorowych i bitmapowych, oraz
ich przygotowanie do druku
pakiet z licencją ..............................................
posiadający następujące funkcje: obsługa grafiki wektorowej,
możliwość edycji plików graficznych wektorowych i bitmapowych, oraz
ich przygotowanie do druku

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

Własne / oddane do
dyspozycji*

Własne / oddane do
dyspozycji*

podpisem

świadom

Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy:

........................................................
Data : ............................
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Załącznik nr 7 do SIWZ

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego
zasoby

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY1

Niniejszym oddaję do dyspozycji Wykonawcy: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… (nazwa Wykonawcy)
niezbędne zasoby, na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia pn.: „Druki
informacyjno-reklamowe i promocyjne wraz z projektami graficznymi” o znaku
ZP/PN/82/2020/WPM, prowadzonego przez Gminę Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia,
na następujących zasadach:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- sposób wykorzystania zasobów, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego
zamówienia:.……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- określenie zakresu i okresu udziału przy wykonywaniu niniejszego zamówienia:.……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- informacja czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej/zdolności
zawodowej/zdolności technicznej, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą:.……………………………………………………………………………………......................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
Poniosę solidarnie z Wykonawcą odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, które zgodnie z oświadczeniem zobowiązałem
się udostępnić na potrzeby wykonania zamówienia – chyba, że za nieudostępnienie
zasobów nie ponoszę winy.
Upełnomocniony przedstawiciel
podmiotu udostępniającego zasoby
Wykonawcy:

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

Data : ...............................
1 – treść oświadczenia może być dowolnie modyfikowana
2 – w sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach zawodowych (doświadczeniu) innego podmiotu
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Załącznik nr 8 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Stosownie do treści art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) biorąc udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę
Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia, na zadanie pn. „Druki informacyjno-reklamowe
i promocyjne wraz z projektami graficznymi” o znaku ZP/PN/82/2020/WPM,
niniejszym oświadczam, że wobec ………………………………………………………………………(nazwa
Wykonawcy)
nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne*
wydano prawomocny wyrok sądu / ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków / opłat / składek na ubezpieczenia społeczne / zdrowotne,
jednakże dokonana została płatność należnych podatków / opłat / składek na
ubezpieczenia społeczne / zdrowotne wraz z odsetkami / grzywnami / zawarte zostało
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności*

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam podpisem świadom odpowiedzialności
karnej z art. 297 kodeksu karnego.

Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy:

........................................................
Data : ............................

* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 9 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Stosownie do treści art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) biorąc udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę Wrocław
–

Urząd

Miejski

Wrocławia,

na

zadanie

pn.

„Druki

informacyjno-reklamowe

i promocyjne wraz z projektami graficznymi” o znaku ZP/PN/82/2020/WPM,
niniejszym oświadczam, że wobec …………………………………………………………………………(nazwa
Wykonawcy) orzeczono / nie orzeczono* tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.

Prawdziwość

powyższych

danych

potwierdzam

własnoręcznym

podpisem

świadom

odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy:

........................................................
Data : ............................
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Załącznik nr 10 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z OPŁACANIEM PODATKÓW I OPŁAT
LOKALNYCH1

Stosownie do treści art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) biorąc udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Gminę
Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia, na zadanie pn. „Druki informacyjno-reklamowe
i promocyjne wraz z projektami graficznymi” o znaku ZP/PN/82/2020/WPM
niniejszym

oświadczam,

że

…………………………………………………………………………

(nazwa

Wykonawcy)
zalega / nie zalega2 z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1170 z późn. zm.).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam podpisem świadom odpowiedzialności
karnej z art. 297 kodeksu karnego.

Data: ………………….

……………………………………………………………

1 - treść oświadczenia może być dowolnie modyfikowana
2 - niewłaściwe skreślić
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