Załącznik nr 2 do SIWZ
…………………………………………………...……
miejscowość i data

MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska
1, 15950 Białystok
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA WYKONAWCY
…………………………………………………………………………………...
………………………………..…….
Siedziba

(adres)

Wykonawcy

………………………………..

………………………………………………...…………………………….
NIP ……..…………………………………… REGON ……..………………………………… KRS
……..………………………………………
Adres

do

korespondencji:

………………………………………………..

………………………………...………………………………….
tel.:

………………..……………….……..

faks:

………………..….…………..

e-mail:

………………….………………………..….……..
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:
„Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku
III”

1. Oferuję wykonanie dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia*:
a) CZĘŚĆ
I
ZAMÓWIENIA
za
cenę
ofertową
……………………………………………… zł
b) CZĘŚĆ
II
ZAMÓWIENIA
za
cenę
ofertową
……………………………………………… zł
c) CZĘŚĆ
III
ZAMÓWIENIA
za
cenę
ofertową
……………………………………………… zł

brutto
brutto
brutto

2. Oświadczam, że:
1) zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte;
2) dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać bez udziału
podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców*
................................................................................................
- ....................................................

................................................................................................
- .....................................................
zakres powierzonych podwykonawcom prac
podwykonawcy

nazwa

3) uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
4) akceptuję projekt Umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się
do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wskazuję numer rachunku bankowego, na który będzie przelane, w przypadku
realizacji zamówienia, wynagrodzenie Wykonawcy:

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 Rozporządzenia 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 rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1 sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.**
5. Oferta wraz z załączonymi do niej oświadczeniami i dokumentami została
złożona
na ………….... stronach kolejno ponumerowanych .
6. Do oferty załączono następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ……………………………………………………………………………….………..
2) ……………………………………………………………………………….………..

……………………………………………………………………
podpisy upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy(-ów)

* niepotrzebne należy skreślić
** 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego
wykreślenie).

Załącznik nr 3 do SIWZ
/załącznik składany wraz z ofertą/

…………………………………
…………………
(nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - oświadczenie wstępne
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.),
dalej jako: ustawa PZP
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA
Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, pn.:
„Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku
III”
oświadczam co następuje:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24
ust.
1
pkt
12-22
i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.*
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postępowania
na podst. art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród

wymienionych

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) .

Jednocześnie oświadczam, że

w
związku
z ww. okolicznością, na podst. art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, podjąłem następujące
środki naprawcze:*
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…**
Ponadto oświadczam, iż:
jestem/ nie jestem* wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w
rozumieniu
ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, z późn.
zm.).
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są
aktualne
i
zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………., …….
….............
miejscowość i data

……………………………………………………………………
podpis

* niepotrzebne należy skreślić
** odpowiednio wpisać

Załącznik nr 4 do SIWZ
/informację należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl informacji z
otwarcia ofert/
………………………………………..……
(nazwa i adres wykonawcy)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.:
„Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku
III”

INFORMACJA
Informuję, że:

1) nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z
późn.
zm.)
wraz
z
wykonawcami
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu*,
2) należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z późn.
zm.)
wraz
z
wykonawcami
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:*
a) ………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………………
d) ………………………………………………………………………………………**

………………., …….
….............
miejscowość i data
……………………………………………………………………
podpisy upełnomocnionych
przedstawicieli wykonawcy(-ów)

______________________

* niepotrzebne skreślić
** w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z wykonawcami którzy złożyli oferty
w niniejszym postępowaniu, wykonawca winien wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą
do
zakłócenia
konkurencji
w tym postępowaniu

