Załącznik Nr 1 do SIWZ

OFERTA
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Błonie reprezentowana przez
Burmistrza Błonia
.........................................................
pieczęć wykonawcy
WZP.271.9.2019
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia
powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo
zamówień publicznych na:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
z terenów zamieszkałych, gromadzonych przez Zakład Usług Komunalnych na terenie gminy
Błonie placu przeładunku, oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Błoniu przy ul. Towarowej 5 w ilości ok. 7900 ton rocznie.
SKŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA
ZA CENĘ OFERTOWĄ
...............………. X …………………. X 2 ……………………… zł brutto
cena brutto za odbiór
1 tony odp. komunalnych

7900 ton rocznie

szacunkowa cena brutto wynosi ................................................ PLN
słownie : ............................................................................................................................
............................................................................................................. złotych

W tym ceny jednostkowe:
..........................................
cena jednostkowa (brutto)
1 t (odpadów komunalnych)

..........................................
cena jednostkowa (brutto)
1 t (odpadów segregowanych)

..........................................
cena jednostkowa (brutto)
1 t (odpadów zielonych)

Ceny jednostkowe w przypadku dostawy odpadów środkami transportu Zamawiającego do
RIPOK
..........................................
cena jednostkowa (brutto)
1 t (odpadów komunalnych)

..........................................
cena jednostkowa(brutto)
1 t (odpadów segregowanych)

..........................................
cena jednostkowa (brutto)
1 t (odpadów zielonych)

Oświadczam, iż dysponuje samochodami spełniającymi normę spalin na poziomie
EURO……….…. *
* należy wpisać normę spalin EURO jakimi dysponuje Wykonawca

.........................................
miejscowość, data

..........................................................................
pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

Termin wykonania
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - rozpoczęcie – od dnia 3.10.2019 r.
zakończenie – do dnia 31.12.2020 r.
Oświadczenia
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ oraz warunkami realizacji usługi.
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez okres 60 dni, licząc od terminu
składania ofert.
4. Oświadczamy, iż w stosunku do nas nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości firmy.
5. Akceptujemy treść umowy, której podpisany wzór dołączamy do niniejszej oferty i zobowiązujemy się
do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wykaz Instalacji do których będą przekazywane odpady zebrane z gminy Błonie:
...............................................................................................................................…
...............................................................................................................................…
...............................................................................................................................…
...............................................................................................................................…
7. Oświadczamy, że należymy*/nie należymy do grupy kapitałowej.
* Wykonawca winien w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia informacji zgodnie z art. 86
ust. 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert) złożyć listę podmiotów przynależących do tej samej
grupy kapitałowej.
8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia reprezentowana przeze mnie firma wykona:
a) bez udziału podwykonawców *)
b) - przy udziale podwykonawców, którym udzielimy zamówienia na następujące części przedmiotu
zamówienia*):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
- przy udziale podwykonawców, na zasoby których powołujemy się na zasadach określonych
w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
nazwa (firma) - część/zakres przedmiotu zamówienia *:
……………………………………………………… - …………………………………………..
……………………………………………………… - …………………………………..……...
……………………………………………………… - ………………………………………….
9. Zgodnie z rozdz. XIV pkt. 5 SIWZ Wykonawca składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty
podatku – tj. kwotę netto.
Warunki płatności
1. Akceptujemy proponowane przez Zamawiającego w SIWZ warunki rozliczenia i płatności.
2. Szczegółowe warunki rozliczenia i płatności określa wzór umowy załączony do niniejszej SIWZ.

*) niepotrzebne skreślić

Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:
osoba do kontaktu .............................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..
faks: …………………………………………
e-mail: ……………………………………….

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

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

miejscowość, data

pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

Lista załączników (dokumentów), stanowiących integralną część oferty:
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
3. .................................................................................................................
4. .................................................................................................................
5. .................................................................................................................
6. .................................................................................................................
7. .................................................................................................................
8. .................................................................................................................
9. .................................................................................................................
10. .................................................................................................................
11. .................................................................................................................
13. .................................................................................................................
14. .................................................................................................................

Oferta (wypełniony druk „oferta” wraz z załączonymi dokumentami) została złożona na ................
kolejno ponumerowanych stronach, od strony ............ do strony ................
Informacje podane w ofercie od str. ................. do str. ................ lub załączniki nr ..........
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

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

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

miejscowość, data

pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Wykonawca
……………………………………………..
……………………………………………..
(pełna nazwa/firma, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL/KRS/CEDiG)

reprezentowany przez:
………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WZP.271.9.2019
Oświadczenie Wykonawcy
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne, z terenów zamieszkałych, gromadzonych przez Zakład Usług Komunalnych
na terenie gminy Błonie placu przeładunku, oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Błoniu przy ul. Towarowej 5 w ilości ok. 7900 ton rocznie.
oświadczam/y, że
- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/
nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)*
lub:
- wspólnie z ………………………………………………. należę/należymy do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione
dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym
postępowaniu*
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić
………………………….(miejscowość), dnia…………………..r.
Podpisano (imię,nazwisko i podpis)……………………………..
Podpisano (imię,nazwisko i podpis)……………………………..
Podpis osoby figurującej lub osób figurujących
w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu

UWAGA!
1. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji z otwarcia
ofert zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Pzp.
2. Oświadczenia nie należy składać z ofertą.
3. Oświadczenie złożone z ofertą nie będzie brane pod uwagę przez Zamawiającego

