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DODATEK NR 2

WYMAGANA MINIMALNA ZAWARTOŚĆ OFERTY
WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW
BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
WG KOLEJNOŚCI
W SKŁADANEJ OFERCIE:

Dokumenty bezwzględnie wymagane od wykonawców biorących udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wg kolejności w składanej
ofercie

1. spis zawartości oferty z podaniem przedmiotu oferty oraz numeracją stron
i podaniem ogólnej ilości stron.
2. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, wg załączonego wzoru - załącznik nr 1 do oferty.
3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności.
4. Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia.
5. oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu, wg załączonego wzoru- załącznik nr
2 do oferty,
6. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub
ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
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7. lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt.5, Pzp, albo informację o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej,
- wg załączonego wzoru- załącznik nr 3 do oferty,

8. JeŜeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
zamawiający Ŝąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt. 5
Wykonawca przedstawi takŜe pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.

9. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6 składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
PowyŜsze dokumenty – pp a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt.9,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 9 stosuje się
odpowiednio.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski,
12. Oferta z załącznikami (w tym kosztorys ofertowy)
13. Parafowany projekt umowy
14. Karty katalogowe zawierające parametry techniczne oraz przynajmniej poglądowy
rysunek lub zdjęcie oferowanych produktów objętych przedmiotem zamówienia .

Uwaga:
Wszystkie kopie dokumentów muszą posiadać klauzulę "Za zgodność z oryginałem"

