
 Załącznik nr 1 do SIWZ

 (pieczęć Wykonawcy)

F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

WYKONAWCA:         
                                     pełna nazwa

                                     adres

                                     telefon / fax
                                     e-mail

CZŁONEK KONSORCJUM / 
CZŁONKOWIE (jeżeli dotyczy):

                                     pełna nazwa

                                     adres

                                     telefon / fax
                                     e-mail

......................................................................................................……

.....................................................................................................……

..................................................................................……..............…..

......................................................................................................……
telefon   ...............................       fax   ....................................
...........................@............................................   

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:
......................................................................................................……

(Imię i nazwisko)
telefon   ...............................       fax   ......................................
e-mail ...........................@............................................   

.....................................................…........………..........................……

....................................................................................…………...……

.........................................................................................…………..…

................………….......................................................................……
telefon   ...............................       fax   .....................................
...........................@............................................   

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień”

 
KRYTERIUM I  ( CENA)

Oferuję(-my)  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  ze  wszystkimi  wymogami  zawartymi

w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwanej dalej „SIWZ”) oraz warunkami

umowy za cenę :

w wysokości:  …………………..…………….................................. zł brutto,
( należy wpisać wartość z FORMULARZA CENOWEGO - załącznik nr 2  do SIWZ z pozycji „Całkowita cena brutto” )

słownie: ...........................................................................................................................

                 ( na powyższą kwotę składa się cena netto oraz należny podatek VAT )  



KRYTERIUM II

DODATKOWY SPRZĘT DO 
WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA
  

Zobowiązuję(-my)  się  do  posiadania  dodatkowych pojazdów
specjalistycznych (w postaci śmieciarki):

w ilości …… szt.

Lp. Nazwa sprzętu
Numer rejestracyjny pojazdu jeżeli posiada lub inne

dane identyfikacyjne pojazdu (np. nr fabryczny,
VIN):

KRYTERIUM III

ASPEKT ŚRODOWISKOWY Zobowiązuję(-my) się do posiadania pojazdów spełniających normę
emisji spalin „EURO IV” lub wyższą:

w ilości …… szt.

Lp. Nazwa sprzętu
Numer rejestracyjny pojazdu jeżeli posiada lub inne

dane identyfikacyjne pojazdu (np. nr fabryczny,
VIN):

TERMIN  WYKONANIA  
ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia: od dnia 02.01.2018 r.
(w  przypadku  przedłużenia  procedury  przetargowej  termin
rozpoczęcia nastąpi od dnia zawarcia umowy)
Termin zakończenia: do dnia 31.10.2018 r.

PODWYKONAWCY

Oświadczam(-y), że (właściwe zaznaczyć):

 Siłami własnymi wykonam(-y) cały zakres rzeczowy umowy.

 W moim(naszym) imieniu Podwykonawcy wykonają następującą cześć zamówienia:

Lp. ZAKRES ZLECANY PODWYKONAWCY NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY

1

2

3

(...)



WYKAZ INSTALACJI, DO 
KTÓRYCH PRZEKAZYWANE 
BĘDĄ ODPADY KOMUNALNE

Zobowiązuję(-my)  się  do  przekazywania  odpadów
(niesegregowanych  -  zmieszanych  oraz  zielonych)  do
następujących instalacji:

Odpady niesegregowane (zmieszane):
a) .........................................................................................……

(adres instalacji regionalnej)

b) .........................................................................................……
(adres instalacji zastępczej)

Odpady zielone:
a) .........................................................................................……

(adres instalacji regionalnej)

b) .........................................................................................……
(adres instalacji zastępczej)

TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ Uważam(-y) się za związanego(-ych) niniejszą ofertą przez okres
30 dni.
(bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert)

WADIUM Na   dowód   tego  wniosłem(wnieśliśmy)  wadium  w  wysokości
10 000,00  zł.
w postaci……………………………………………………………………

Numer  rachunku  bankowego,  na  który  należy  zwrócić  wadium
wniesione w pieniądzu:
………………………………………………………………………………

Jestem(-śmy) świadomy(-i), że Zamawiający zatrzymuje wadium na
podstawie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zm.), zwanej w dalszej części „ustawą Pzp”, w przypadku gdy:

a) Wykonawca w odpowiedzi  na  wezwanie,  o  którym mowa
w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego
stronie:

 nie  złożył  dokumentów  lub  oświadczeń,  potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

 nie złożył  oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Pzp,

 nie złożył pełnomocnictw,
 nie  wyraził  zgody  na  poprawienie  omyłki,  o  której  mowa

w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
co  spowodowało  brak  możliwości  wybrania  oferty  złożonej  przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

b) odmówię(-my)  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie,

c) nie zostało wniesione wymagane zabezpieczenie należyte-
go wykonanie umowy,

d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało
się niemożliwe z przyczyn leżących po mojej(naszej) stronie.

 

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy będzie  wniesione  
w formie …………........................................................………………



OŚWIADCZENIA Oświadczam(-y), że:
 -  zapoznałem(zapoznaliśmy)  się  ze  SIWZ wraz  z  ewentualnymi

zmianami i nie wnoszę(wnosimy) do niej żadnych zastrzeżeń,
  - akceptuję(-my) warunki płatności określone przez Zamawiającego

we wzorze umowy,
 -  zobowiązuję(-my) się  w razie  wybrania  mojej(naszej)  oferty do

podpisania  umowy  o  treści  zgodnej  z  załącznikiem  do  SIWZ
wraz z ewentualnymi zmianami w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego,

  -  wybór mojej(naszej)  oferty nie  będzie prowadził  do powstania
u Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.*

 * w przypadku, gdy wybór oferty prowadził  będzie do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, Wykonawca złoży stosowną informację  zawierającą:
 -  potwierdzenie, iż wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
 -  wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie

będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego, 
 -   wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

            
TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA:
(jeżeli dotyczy)

Oświadczam(-y),  że  za  wyjątkiem  następujących  informacji
i dokumentów zawartych  w ofercie,  niniejsza  oferta  oraz wszelkie
załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących
tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów o  zwalczaniu
nieuczciwej  konkurencji,  które  chcę(-my)  zastrzec  przed  ogólnym
dostępem:
......................................................................................................……
......................................................................................................……
(należy wskazać, które informacje i dokumenty składające się na ofertę nie mogą być
ogólnie udostępnione)
  
Powyższe  informacje  zostały  zastrzeżone,  jako  tajemnica
przedsiębiorstwa z uwagi na: 
......................................................................................................……
......................................................................................................……
(należy wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)

            
CZY WYKONAWCA JEST 
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWEM, 
BĄDŹ MAŁYM LUB ŚREDNIM 
PRZEDSIĘBIORSTWEM?
(właściwe zaznaczyć)

 MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO

  MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO

  ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO

 NIE DOTYCZY

Zgodnie  z  zaleceniem  Komisji  (UE)  z  dnia  6  maja  2003  r.  dotyczące  definicji
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw:
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo,  które  zatrudnia  mniej  niż  10  osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe  przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo,  które  zatrudnia  mniej  niż  50  osób
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami
ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny
obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionów EUR.



PODPIS /Y/    
osób upoważnionych do  podpisywania
dokumentów   przetargowych  (zgodnie
z dokumentami  rejestrowymi  –  odpis
z KRS, centralnej ewidencji działalności
gospodarczej  (CEIDG),  pełnomo-
cnictwa)

................................................................................................………  
(podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)


