Postępowanie 1/2015
załącznik nr 2 do SIWZ

Wykaz załączników, które należy dołączyć do oferty

1 Zestawienie załączników

załącznik nr 1 do oferty

wydane nie wcześniej niż 3 miesięcy
przed terminem otwarcia ofert:
 Odpis z właściwego rejestru albo
zaświadczenie o wpisie do ewidencji
2 działalności gospodarczej (oraz umowa załącznik nr 2 do oferty
konsorcjum – w przypadku konsorcjum)

 Zaświadczenie o nie zaleganiu - ZUS
 Zaświadczenie o nie zaleganiu - Urząd
Skarbowy
3

4

Umowa spółki cywilnej (jeżeli działalność
gospodarcza jest prowadzona w tej formie)

Oświadczenie Oferenta przystępującego
do postępowania

5 Dowód wniesienia wadium

załącznik nr 2a do oferty
(ewentualnie opisać „nie dotyczy”)
załącznik nr 3 do oferty

załącznik nr 4 do oferty

Referencje realizowanych co najmniej 5
zadań o wartości każdego z nich co
najmniej 100.000,00, z podaniem ich
załącznik nr 5 do oferty
6 wartości i miejsca ich wykonania, w
okresie ostatnich 3 lat. Jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – to
w tym okresie.
7

Oświadczenie dotyczące Kierownika
budowy

Wykaz podwykonawców przewidzianych
do wykonania zadania
Oświadczenie producenta systemu
preizolowanego o udzieleniu Oferentowi
autoryzacji na zakres obejmujący co
9 najmniej montaż, serwis i sprzedaż
danego systemu preizolowanego –
autoryzacja powinna być aktualna w
chwili złożenia oferty
8

załącznik nr 6 do oferty
załącznik nr 7 do oferty

Załącznik nr 8 do oferty

załącznik nr 3 do oferty

Postępowanie 1/2015
OŚWIADCZENIE
OFERENTA
Przystępując do postępowania na

Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do budynków
mieszkalnych zgodnie z podziałem
I.

Zadanie I (Osiedle „DOMO ”) sieci i przyłącza ciepłownicze do budynków nr 3 i 6
(Dokumentacja projektowa Eco Technologie)
Numer zadania
Zakres zadania
Etap 1
sieć ciepłownicza od punktu P11 do punktu P13
Etap 2
przyłącze od punktu P13 do pomieszczenia węzła w budynku nr 6 (punkt
P23)
Etap 3
przyłącze od punktu P13 do pomieszczenia węzła w budynku nr 3 (punkt
P19)

II.

Zadanie II (Osiedle „Za Potokiem”) sieci i przyłącza ciepłownicze do budynku
nr 12 (Dokumentacja projektowa Richter Instalacje Sanitarne)
Numer zadania
Zakres zadania
Etap 1
sieć ciepłownicza od istniejącego trójnika T3 do trójnika
(wraz z zaślepieniem go w kierunku punktu C18)
Etap 2
przyłącze od trójnika T6 do pomieszczenia węzła w budynku nr 12

T6

III. Zadanie III (Osiedle „Azaliowy Park”) sieci i przyłącza ciepłownicze do budynku
nr 5 i 6 (Dokumentacja projektowa Richter Instalacje Sanitarne Projektant mgr inż. Piotr
Richter)
Numer zadania
Zakres zadania
Etap 1
sieć ciepłownicza od punktu C1 do trójnika T4 (z wyłączeniem rury

osłonowej pod ulicą Azaliową)
Etap 2

Etap 3
Etap 4

sieć ciepłownicza od trójnika T4 do trójnika T9 (wraz zaślepieniem go w
kierunku punktu C10 i wykonaniem muf końcowych- nie należy wyceniać
zwężki i zaworów preizolowanych za trójnikiem T9)
przyłącze od trójnika T4 do pomieszczenia węzła w budynku nr 5
przyłącze od trójnika T9 do pomieszczenia węzła w budynku nr 6

IV. Zadanie IV (TBS ABK Sp. z o.o.) przyłącze ciepłownicze do budynku nr 101 przy
ul. Cichej (Dokumentacja projektowa Usługi Projektowe i Serwisowe Instalacje i Sieci
Sanitarne)

Numer zadania
Zakres zadania
Etap 1
przyłącze ciepłownicze do pomieszczenia węzła w budynku nr 101

Wykonawca niniejszym oświadcza, że:
1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami
ustawowymi,
2. posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, a także zatrudnia
pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
4. jego sytuacja finansowa zapewni należyte wykonanie zamówienia,
5. nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z zapisem pkt. 3.1 ust.5 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
6. na każde żądanie Zamawiającego dostarczy w ciągu 7 dni odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość oświadczenia.
Miejscowość .................................................. dnia ..............................
…………………………….
Pieczątka firmowa Oferenta

……………………………………………………………
(Podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób
umocowanych do reprezentowania Oferenta)

załącznik nr 5 do oferty

Postępowanie 1/2015

Wykaz robót o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia
Lp.

Opis przedsięwzięcia,
zakres rzeczowy

1.

2.

Rola Wykonawcy
w realizacji
zadania , zakres
wykonywanych
robót

3.

Termin
realizacji

Wartość
netto robót

Zamawiający,
nazwa, adres

4.

5.

6.

Do powyższego zestawienia należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że
zamówienie zostało wykonane w terminie i z należytą starannością.

Miejscowość .................................................. dnia ..............................

Pieczątka firmowa Oferenta
……………………………………………………………
(Podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
osób umocowanych do reprezentowania Oferenta)

Postępowanie 1/2015
załącznik nr 6 do oferty

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KIEROWNIKA BUDOWY

Realizacja sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nazwa Oferenta
……………………………………………………………………………………………..……
…………………………….…………………………………………………………………….
…………….…………………………………………………………………………………….
Obowiązki kierownika budowy będzie pełnił:
……..…………………………………………….……………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

w/w posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń
Numer
uprawnień……………………………………………………..………………………………
w załączeniu:
kserokopia uprawnień poświadczona przez Oferenta „za zgodność z oryginałem”

……………………………………………………………
(Podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
osób umocowanych do reprezentowania Oferenta)

Postępowanie 1/2015
załącznik nr 7 do oferty

WYKAZ PODWYKONAWCÓW PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZADANIA
Lp.

Nazwa firmy (adres)

1.

2.

Zakres robót w realizacji
zamówienia
3.

Uwagi
4.

Miejscowość .................................................. dnia ..............................

…………………………….
Pieczątka firmowa Oferenta
……………………………………………………………
(Podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
osób umocowanych do reprezentowania Oferenta)

