Dane identyfikacyjne formularza ofertowego
1

Data udostępnienia formularza
ofertowego:

2022-11-17

ór
Wz

Numer wersji formularza
ofertowego:

I. Dane podstawowe

dok

Nazwa zamówienia/umowy
ramowej:

um

Identyfikator postępowania:

Rodzaj oferty:

ocds-148610-f4ee80b4-568a-11ed-9171-f6b7c7d59353

i
u, n
ent

Numer referencyjny
postępowania:

Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego (szkoły) na Dom
Pomocy Społecznej wraz z przebudową i rozbudową budynku oraz
zagospodarowaniem terenu” w Sokolicy

Nazwa (firma) zamawiającego:

REGON 510742920

łnia

II.1 Zamawiający Adres

Gmina Bartoszyce

ype

Krajowy numer identyfikacyjny:

Oferta

ew

II. Zamawiający

ZP.271.30.2022.

Plac Zwycięstwa 2

Miejscowość:

Bartoszyce

Kod pocztowy:

11-200

Województwo:

Warmińsko-mazurskie

Kraj:

Polska

ć

Ulica:

III. Wykonawca
Nazwa (firma) wykonawcy:
Krajowy numer identyfikacyjny:
Status Wykonawcy:
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III.1 Wykonawca Adres
Ulica:
Miejscowość:

ór
Wz

Kod pocztowy:
Województwo:

Telefon:

i
u, n
ent

um

Faks:

dok

Kraj:

Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej
wykonawcy:

III.2 Wykonawca dane osoby reprezentującej

ew

Czy wykonawca jest reprezentowany przez
pełnomocnika:

TAK

NIE

ype

III.3 Wykonawca Osoba do kontaktu

Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, email,
telefon):

ć

łnia

Dane osoby reprezentującej (imię i nazwisko,
podstawa reprezentacji - pełnomocnictwo,
KRS, umowa spółki, inne):

IV. Oświadczenia
Wykonawca załącza do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy:

TAK

NIE

Adresy bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj.
Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), gdzie można uzyskać oświadczenia lub inne dokumenty dotyczące
wykonawcy:
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/stronaglowna/index.html

TAK

NIE
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Rodzaje dokumentów dostępne pod wskazanym
adresem:

ór
Wz

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Se
arch.aspx

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

dok

Rodzaje dokumentów dostępne pod wskazanym
adresem:

i
u, n
ent

Adres:

um

Inne bazy

ype

ew

Rodzaje dokumentów dostępne pod wskazanym
adresem:

ć

łnia

Dokumenty i oświadczenia znajdujące się w
posiadaniu zamawiającego (rodzaj dokumentu,
nazwa i numer postępowania, w którym zostały
złożone):

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu obowiązku
informacyjnego z art. 13 lub 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679.
(Klauzula RODO):
Treść oświadczenia*:

Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

TAK
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Informacje dodatkowe:

ór
Wz
dok
Deklaracja Wykonawcy:

ć

łnia

ype

ew

i
u, n
ent

um

Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z
art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125
ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz
o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez
wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu
odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo
zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe – Załącznik Nr 2 do SWZ Wymagana forma: Oświadczenie
należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem
osobistym. Oświadczenie składają odrębnie: - Wykonawca / każdy
spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak
podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
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TAK

Informacje dodatkowe:

Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające
przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o
nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane
przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia,
spełnianie warunków udziału w postępowaniu
odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi
dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez
zamawiającego podmiotowe środki dowodowe –
Załącznik Nr 2 do SWZ Wymagana forma:
Oświadczenie należy złożyć pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym. Oświadczenie składają
odrębnie: - Wykonawca / każdy spośród
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

ór
Wz

Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o braku
podstaw wykluczenia:

dok

ć

łnia

ype

ew

i
u, n
ent

um
Deklaracja Wykonawcy:
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ór
Wz

Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu polega na zasobach innych
podmiotów.W przypadku odpowiedzi TAK
obowiązek załączenia zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca
realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów:
Informacje dodatkowe:

TAK

NIE

dok

ć

łnia

ype

ew

i
u, n
ent

um

Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w
IX. pkt 3. ppkt. 3) jeżeli Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów – Załącznik Nr 9 do
SWZ (jeśli dotyczy) Wymagana forma:
Zobowiązanie musi być złożone w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem
osobistym. W przypadku gdy zobowiązanie zostało
sporządzone jako dokument w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje
się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia lub
notariusz.

Deklaracja Wykonawcy:
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Pozostałe oświadczenia wykonawcy:

ór
Wz
dok

ć

łnia

ype

ew

i
u, n
ent

um

Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy): - Gdy umocowanie
osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do
oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do
złożenia oferty i podpisania umowy. - W przypadku
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument
pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało
umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia tych wykonawców należy
załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być
załączone do oferty i powinno zawierać w
szczególności wskazanie: - postępowania o
zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z
określeniem adresu siedziby, - ustanowionego
pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma: Pełnomocnictwo przekazuje się
w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W
przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument
w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczające zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej dokonuje
odpowiednio mocodawca lub notariusz.

Wadium:

Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2.
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ór
Wz
dok

ć

łnia

ype

ew

i
u, n
ent

um

Ustala się wadium dla całości przedmiotu
zamówienia w wysokości: 100 000,00 słownie: sto
tysięcy złotych 00/100. 3. Wykonawca wnosi
wadium w wybranej przez siebie, wymienionej
poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w gwarancjach
bankowych, 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz.
310, 836 i 1572) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Millennium SA nr rachunku:
43116022020000000061909989 z adnotacją:
„Wadium – ZP.271.30.2022 DPS” 5. Wadium
wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje
na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w
pieniądzu należy złożyć z odpowiednim
wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek
bankowy Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu
trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje
się termin uznania na rachunku bankowym
Zamawiającego. Zamawiający zaleca załączenie do
oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie
wadium w pieniądzu na rachunek bankowy
Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium jest wnoszone w
formie gwarancji lub poręczenia wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej – tzn.
przekazanie dokumentu następuje w takiej formie w
jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj.
oryginału dokumentu. 8. Poręczenie, gwarancja lub
inny dokument stanowiący wadium winno zawierać
w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na
rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument ten
winien obejmować odpowiedzialność za wszystkie
przypadki powodujące utratę wadium, określone w
art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 9. W przypadku
niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w
niniejszej specyfikacji warunków zamówienia form
wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w
sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać

Strona 8 z 13 *pola oznaczone gwiazdką posiadają dodatkową informację widoczną po najechaniu kursorem

będzie odrzuceniu.
Deklaracja Wykonawcy:

ór
Wz

Numer konta, na które wadium ma zostać zwrócone

V. Zamówienie zastrzeżone
Nie dotyczy

dok

VI. Tajemnica przedsiębiorstwa

um

Oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa:

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

i
u, n
ent

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
zawarte są w nastepujących dokumentach
(załącznikach do oferty):
Uzasadnienie zastrzezenia informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa zawarte jest w nastepującym
dokumencie (załączniku do oferty):

ew

VII. Katalog elektroniczny

VIII. Kryteria oceny ofert

ć

Rodzaj kryterium: Cena

PLN

łnia

Kod waluty:

ype

Wykonawca załącza do oferty katalog elektroniczny:

Cena*:

Wartość słownie:

Rodzaj kryterium: Kryterium jakościowe - inne.
Gwarancja*:

IX. Obowiązek podatkowy
Wybór ofert będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego:
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Nazwa i wartość towaru lub usługi, której dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego:

X. Sposób realizacji zamówienia

ór
Wz
dok
ć

łnia

ype

ew

i
u, n
ent

um
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Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy:
Informacje dodatkowe:

TAK

NIE

ór
Wz
dok

ć

łnia

ype

ew

i
u, n
ent

um

1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia
wskazującego na obowiązek osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy. 2) Zamawiający
wymaga, aby w przypadku powierzenia części
zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał
w ofercie jaką część, zakres zamówienia
wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca
oraz wskazał (o ile są mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawców. 3)
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do
wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy,
dane kontaktowe, oraz przedstawicieli
podwykonawców zaangażowanie w wykonanie
zamówienia – jeżeli są już znani. 4) Wykonawca
zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
których mowa w ust 3, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazania informacji na
temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
zamówienia. 5) Wykonawca jest zobowiązany
zawrzeć z podwykonawcą umowę w formie
pisemnej, a Podwykonawca z dalszym
podwykonawcą, na mocy której podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowiązuje się wykonać
część zamówienia. 6) Szczegółowe warunki
dotyczące zawierania umów z podwykonawcą, w
tym warunki wynagrodzenia zawiera wzór umowy.
7) Powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego
zamówienia.

Deklaracja wykonawcy:

Nazwa podwykonawcy, jeżeli jest znany:
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Zakres zamówienia, który wykonawca zamierza
powierzyć do realizacji podwykonawcy:

XI. Informacje dodatkowe

ór
Wz

Oświadczam, że wykonam
zamówienie publiczne w terminie
12 miesięcy od dnia podpisania
umowy*:

dok

ć

łnia

Oświadczamy, że załączone do
specyfikacji warunków
zamówienia postanowienia
umowy zostały przez nas
zaakceptowany bez zastrzeżeń i
zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez
zamawiającego*:

ype

Oświadczamy, że uważamy się
za związanych z niniejszą ofertą
przez czas wskazany w
specyfikacji warunków
zamówienia*:

ew

i
u, n
ent

um

Oświadczamy, że zapoznaliśmy
się z dokumentami zamówienia i
nie wnosimy żadnych zastrzeżeń
oraz uzyskaliśmy niezbędne
informacje do przygotowania i
złożenia oferty*:

Zobowiązujemy się do wykonania
zamówienia w terminie oraz w
sposób zgodny z warunkami
określonymi w specyfikacji
warunków zamówienia oraz
załącznikami do niej*:
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Składając ofertę akceptujemy
postanowienia specyfikacji
warunków zamówienia
dotyczących przetwarzania
danych osobowych*:

ór
Wz

dok

Nazwisko (nazwiska) osoby
(osób) po stronie Wykonawcy,
numer telefonu, e-mail,
odpowiedzialnych za realizację
przyszłej umowy*:

um

XII. Lista załączników

ć

łnia

ype

ew

i
u, n
ent

Lista
załączników:
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