Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
znak: ZD.253.4.2013
.........................................
miejscowość, data
..........................................
pieczęć wykonawcy
..........................................
tel./fax

F O R M U LA R Z

OFERTY

Organizacja i przeprowadzenie turnusu
rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i
ich opiekunów w ramach projektu „Pokonaj
siebie! Udowodnij, że możesz więcej! „
Zamawiający

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Legionowie

Cena ofertowa brutto za udział w
turnusie rehabilitacyjnym 1 osoby
niepełnosprawnej

..................................zł
słownie:
.........................................................................................................
.......................................................................

Cena ofertowa brutto za udział w
turnusie rehabilitacyjnym 1 opiekuna

.
.................................zł
słownie:
.........................................................................................................
.......................................................................

Cena ofertowa brutto za całość
zamówienia tj. zorganizowanie
..................................zł
turnusu rehabilitacyjnego dla 43
słownie:
osób niepełnosprawnych oraz 25
opiekunów osób niepełnosprawnych .........................................................................................................
.......................................................................

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia
podpisania umowy do 30 listopada 2013r., z
wyłączeniem dnia 01 listopada.

Termin związania ofertą

do dnia 31.10.2013 r.
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia na organizację i
przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” i nie wnosimy do

niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
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b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w
zamówienia.

d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy
się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oferta została złożona na ..............
ponumerowanych od nr........ do nr .......

stronach

podpisanych

i

kolejno

Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
............................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego
postępowania.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 233 k.k.)

1)
Ponadto oświadczam/my*, iż:
1) usługę objętą zamówieniem (turnus rehabilitacyjny) zrealizujemy w ośrodku
.................................................................................................................................
(wskazać nazwę ośrodka)
położonym w miejscowości ....................................... ............................................
(wskazać nazwę miejscowości)
w odległości (zgodnie z mapą drogową ).................................................km od siedziby
zamawiającego. Wykonawca dokona obliczenia ilości km zgodnie z mapą dostępną pod
adresem internetowym www.maps.google.pl.
2) zrealizujemy turnus rehabilitacyjny w terminie do 30 listopada 2013r. z wyłączeniem
dnia 01 listopada, w pełnym zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z załączonym do oferty
„Programem pobytu".
3) zobowiązujemy się do dostarczenia przed terminem wyjazdu grupy kserokopii polis
ubezpieczenia NNW przypadających na jednego uczestnika turnusu;
Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze
SIWZ załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ);
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.
1pkt 1-4 Pzp (Załącznik Nr 3 do SIWZ);
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.
1 Pzp (Załącznik Nr 4 do SIWZ);
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert - jeżeli dotyczy;
e) oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (Załącznik Nr 5 do SIWZ) - jeżeli
dotyczy;
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f) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331), albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej –
wypełniony Załącznik Nr 6 do SIWZ;
g) dokumenty uwiarygadniające wykonawcę stosownie do § 6 Części 1 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (w tym wykaz stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ);
h) wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów (Załącznik Nr 7A
do SIWZ);
i) informacja o powierzeniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom,
(Załącznik Nr 8 do SIWZ) wykonawca składa w przypadku zlecenia części
zamówienia podwykonawcom.
j) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do
reprezentowania, Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel
wykonawcy,
k) program pobytu.
l) .........................................................................................................................................
Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie
załączonego: pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/odpisu z
Krajowego Rejestru Sądowego*
* - niepotrzebne skreślić
.....................................................
podpis i pieczęć upoważnionej osoby
*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we
właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną
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Załącznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
znak: ZD.253.4.2013

.................................. data ......................
Pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na organizację i
przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”
oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

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

( pieczątka i podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)*
*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.
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Załącznik Nr 4
do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
znak: ZD.253.4.2013

.................................. data ......................

Pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Przystępując do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz 907 i 984) na organizację i przeprowadzenie

turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach
projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!”
oświadczam, że
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, NIP, REGON *
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., 907 i 984).

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

( pieczątka i podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)*
*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.
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Załącznik nr 5
do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
znak:ZD.253.4.2013

........................................
(pieczątka wykonawcy)
.................................. data ......................

Oświadczenie
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie zarejestrowanej w Krajowym
Rejestrze Sądowym do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu „Pokonaj siebie!
Udowodnij, że możesz więcej!”
Ja, niżej podpisany:
imię i nazwisko: .......................................................................................................................
reprezentujący firmę/(nazwa (firmy) Wykonawcy): ................................................................
adres firmy/Wykonawcy: ........................................................................................................
wpisany w rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej nr ......................................., z dnia
...............................
Oświadczam, że:
1. nie otwarto likwidacji prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej*;
2. nie ogłoszono mojej upadłości*;
3. ogłoszono moją upadłość ale zawarłem z wierzycielami układ, zatwierdzony
prawomocnym orzeczeniem Sądu ..................................................... (znak sprawy), nie
przewidujący ich zabezpieczenia z majątku upadłego*.
* Uwaga: właściwe zaznaczyć!

reprezentowania

..............................................................................
( pieczątka i czytelny podpis wykonawcy lub
osoby/osób uprawnionych do
wykonawcy)*

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania
zobowiązań w imieniu wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.
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Załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
znak:ZD.253.4.2013
........................................
(pieczątka wykonawcy)
.................................. data ......................

INFORMACJA
składana na podstawie art. 26 ust. 2d
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 i 984)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.:

„Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu „Pokonaj siebie!
Udowodnij, że możesz więcej!””
Informujemy, że w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 i 984):
- nie należymy do grupy kapitałowej1 /*
- należymy do grupy kapitałowej, poniżej zamieszczamy listę przedsiębiorców należących
do tej samej grupy kapitałowej /*:
Lp
Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby

*/ niepotrzebne skreślić

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

( pieczątka i podpis upełnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy)*
*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu
wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.

UWAGA:
Niniejszą informację składaną na podstawie art. 26 ust. 2d Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1

Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331) jest
mowa o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przedsiębiorcę składającego ofertę jako wykonawca.
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Załącznik Nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
znak:ZD.253.4.2013
........................................
(pieczątka wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ZORGANIZOWANIU I
PRZEPROWADZENIU TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH RODZAJU
USPRAWNIAJĄCO-REKREACYJNEGO, WARUNKU WIEDZY I
DOŚWIADCZENIA W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM
TERMINU SKŁADANIA OFERT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWNIENIA (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie)
Lp

Przedmiot
zamówienia

Data /dzieńmiesiąc-rok)/ i
miejsce
wykonania

Podmiot, na
rzecz którego
usługa została
wykonana

Turnus
rehabilitacyjny
usprawniającorekreacyjny

Liczba
niepełnosprawnych
uczestników
turnusu

*niepotrzebne skreślić

Siłami
własnymi
/
zasoby
innych
podmiotów*
*

TAK/NIE*

Siłami
własnymi
/
zasoby
innych
podmiotów*
*

TAK/NIE*

Siłami
własnymi
/
zasoby
innych
podmiotów*
*

......-......-.......

......-......-.......

*Uwaga!
**niepotrzebne skreślić w przypadku zaznaczenia, „zasoby innych podmiotów” do oferty należy dołączyć
stosowne zobowiązanie, o którym, mowa w § 6 ust. 7 SIWZ
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie
..............................dnia.............................
W przypadku oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów wiedzy i doświadczenia innych podmiotów (art. 26
ust. 2 b ustawy Pzp), tj. przedstawienia w wykazie doświadczenia innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest do
udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
dołączając do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

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

( pieczątka i podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)*
*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu.
Zgodnie z art. 297 § 1 k.k kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami
publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
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zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o
istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 7A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
znak:ZD.253.4.2013

Wzór zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów
Podmiot:
Lp.
Nazwa podmiotu udostępniającego

Adres podmiotu udostępniającego

1.
2.
Oświadczam (y), że:
stosownie do treści art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 i 984), zobowiązuję (zobowiązujemy) się wobec
wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie) -

...................................................................................................................................................
(wpisać nazwę wykonawcy/wykonawców)
mającego (mających) siedzibę w ….......................................... przy ul.
…............................................................................................................................................
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez
…..................................................................................................... (nazwa zamawiającego),
którego przedmiotem jest "Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu „Pokonaj siebie!
Udowodnij, że możesz więcej!, sygnatura nadana przez zamawiającego:
ZD.253.4.2013,
działając w imieniu oraz na rzecz udostępniającego, zobowiązuję się w przypadku zawarcia
przez wykonawcę umowy z zamawiającym, oddać do dyspozycji zasoby na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia, przez cały okres obowiązywania umowy i w celu jej
należytego wykonania przez wykonawcę
w postaci:
wiedzy i doświadczenia z zakresu usług wskazanych w wykazie usług wynikających z
załącznika nr 7 do SIWZ
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Udostępnienie
wiedzy i doświadczenia nastąpi poprzez (np.
podwykonawstwo,
doradztwo, konsultacje, nadzór lub
inne).......…............................................................................
Zobowiązanie wygasa z chwilą zawarcia z zamawiającym umowy na wykonanie zamówienia,
której stroną jest inny wykonawca (podmiot).

Podpis(y):
L.p. Nazwa(y) podmiotu (ów)/
pieczęć(cie) podmiotu
(ów)udostępniającego (cych)
zasoby

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszego zobowiązania

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszego
zobowiązania

Miejscowość
i data

* w przypadku, gdy zasoby, o których mowa wyżej zostaną udostępnione wykonawcy (wykonawcom
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) przez różne podmioty, zobowiązanie w formie
oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7A do SIWZ złoży oddzielnie każdy z podmiotów
udostępniających.

** niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 8
do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
znak: ZD.253.4.2013
.................................. data ......................

........................................
(pieczątka wykonawcy)
WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZLECONYCH PODWYKONAWCOM*

„Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu „Pokonaj siebie!
Udowodnij, że możesz więcej! ”
Lp.

Rodzaj powierzonej części zamówienia

1
2
3
4
* wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom niespełniających warunków udziału jak i w
sytuacji gdy Wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w § 5 SIWZ, polega na zasobach innych
podmiotów określonych, a podmioty te biorą udział w realizacji części zamówienia.
** nie wymaga się złożenia w przypadku braku zlecenia części zamówienia podwykonawcy

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

( pieczątka i podpis upełnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy)*
*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu
wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.
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