ZAŁĄCZNIK NR 2
Sierpc, dnia ..….......... 2016r.
............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)
NIP firmy: …........................................................
REGON: …..........................................................
tel. kontaktowy: …............................................
osoba do kontaktu: …......................................
e-mail: ……………………………………………...

FORMULARZ OFERTOWY
Gmina Miasto Sierpc
09-200 Sierpc
ul. Piastowska 11A
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu …............. roku numer ogłoszenia
…..............., w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej na:
„Utrzymanie zieleni i czystości, w tym mogił i miejsc pamięci narodowej oraz
urządzeń małej architektury na terenach zielonych Miasta Sierpca stanowiących
własność Gminy Miasto Sierpc od 01.04.2016 roku do 31.03.2017 roku.”
1. Oferujemy
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
za
łączną
kwotę:
brutto:…………………………….
słownie: …………………………….
netto: …………………………….
słownie: …………………………….
Kryterium I

Znaczenie w % (suma = 100%)

Cena

94
Kryterium II

Godziny zebrania nieczystości z terenów
zielonych do:
1. Do godziny 800
2. Do godziny 900
3. Do godziny 1000

Znak:

X

Wykonawca który wybierze w Kryterium II stawiając znak „X” przy odpowiednim
wierszu odpowiadającym godzinie do której należy zbierać nieczystości
z terenów zielonych, uzyska następującą ilość punktów:
Do godziny 800-6pkt, do godziny 900-3pkt. , do godziny 1000-0pkt.

W przypadku nie określenia Kryterium II przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że
Wykonawca będzie zbierał odpady do godziny 10:00 i przyznane zostanie mu 0pkt.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, i nie wnosimy do
niej żadnych zastrzeżeń.
3. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do
podpisania umowy na akceptowanych przez nas warunkach i w pełni
akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy (załącznik nr 12 do
SIWZ), w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego i wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie. ..........................................
...............................................................................................................................................
5. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy na warunkach określonych w
ofercie w przypadkach określonych w art. 46 Upzp nie będziemy zgłaszać
żadnych roszczeń do wniesionego wadium.
6. Załączniki do niniejszej oferty:
1) ...............................................................................................................strona…....
2) ...............................................................................................................strona.......
3) ...............................................................................................................strona……
4) ...............................................................................................................strona……
5) ...............................................................................................................strona……
6) ...............................................................................................................strona……
7) ...............................................................................................................strona……
8) ...............................................................................................................strona……
9) ...............................................................................................................strona……
10)...............................................................................................................strona……
7. Oferta składa się z ................ kolejno ponumerowanych zapisanych stron,
ułożonych w kolejności określonej w SIWZ.

...........................….........................................
podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/ych
do występowania w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/ki imienne

Załącznik Nr 2a
FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH
Lp

Nazwa zadania
Koszenie

1 szacunkowa ilość 75,82ha x cena za 1ha
Grabienie liści

2 szacunkowa ilość to 8 jednokrotnych zgrabień x cena za 1raz
Odchwaszczanie

3 szacunkowa ilość to 7 jednokrotnych odchwaszczeń
Paliki

4 szacunkowa ilość to 80szt. palików x cena za 1 szt
Przycięcie wszystkich żywopłotów

5 szacunkowa ilość to 1 przycięcie x cena za 1raz
Sadzenie drzew

6 szacunkowa ilość to 50szt. x cena za 1posadzenie 1drzewa
7

Zakładanie trawników
koszt za 1 m2 ilość to 10000 x cena za 1 m2
Mycie ławek

8 szacunkowa ilość to 500szt x cena za mycie 1 szt
Mycie koszy

9 szacunkowa ilość to 200szt. x cena za mycie 1 szt
Mycie kloszy

10 szacunkowa ilość to 80 x cena za 1 klosz

Klasyfikacja
PKWiU

Cena
jednostkowa
brutto

Ilość

81.30

95,12

81.30

8

81.30

7

81.10

80

81.30

1

81.30

50

81.30

10000

81.10

500

81.10

200

81.10

80

81.10

8

81.29

8

Cena ryczałtowa

11 pozostałe pozycje- miesięczna cena ryczałtowa w okresie świadczenia usługi

12

x ilość miesięcy, tj. 8 miesięcy
Utrzymywanie czystości – opróżnianie śmietniczek i codzienne zbieranie
nieczystości (śmieci, butelek, puszek, niedopałków papierosów, odchodów
itp.)
miesięczna cena ryczałtowa w okresie świadczenia usługi x ilość miesięcy,

Kwota
Netto

stawka
Vat

Kwota
brutto

tj.12 miesięcy

13

Utrzymanie mogił i miejsc pamięci narodowej - zamiatanie, mycie, i zbieranie
nieczystości,
miesięczna cena ryczałtowa w okresie świadczenia usługi x ilość miesięcy,
tj.8 miesięcy

81.10

Rozstawienie zniczy i kwiatów

14 koszt za jednokrotną czynność, szacunkowa ilość to 2 x cena za 1 czynność

8
2

Utrzymanie fontanny w Parku Korczaka

15 miesięczna cena ryczałtowa w okresie świadczenia usługi x ilość miesięcy,

81.10

7

81.10

7

81.10

8

tj. 7 miesięcy
Utrzymanie fontanny na skwerze Rodziny Sierpskich herbu Prawdzic

16 miesięczna cena ryczałtowa w okresie świadczenia usługi x ilość miesięcy,
tj. 7 miesięcy

17 Mycie schodów

Kwota całkowita

ZAŁĄCZNIK NR 3
Sierpc dnia ..….......... 2016 r.
............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)
NIP firmy: …........................................................
REGON: …..........................................................
tel. kontaktowy: …............................................
osoba do kontaktu: …......................................
e-mail: ……………………………………………...

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.)
OŚWIADCZAMY, ŻE:

spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na
„Utrzymanie zieleni i czystości, w tym mogił i miejsc pamięci narodowej oraz
urządzeń małej architektury na terenach zielonych Miasta Sierpca stanowiących
własność Gminy Miasto Sierpc od 01.04.2016 roku do 31.03.2017 roku.”

...........................................................…....
podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych
do występowania w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/ki imienna/e

ZAŁĄCZNIK NR 4
Sierpc dnia ..….......... 2016 r.
............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)
NIP firmy: …........................................................
REGON: …..........................................................
tel. kontaktowy: …............................................
osoba do kontaktu: …......................................
e-mail: ……………………………………………...
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1)

2)

3)

4)

5)

Oświadczamy, że:
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), to jest nie jesteśmy:
wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
wykonawcą, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółką jawną, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółką partnerską, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)

7)

8)

9)

10)

spółką
komandytową
oraz
spółką
komandytowo-akcyjną,
których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
wykonawcą będącym osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
wykonawcą będącym spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową,
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio
wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego
członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia
się wyroku.
...........................................................…....
podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych
do występowania w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/ki imienna/e

ZAŁĄCZNIK NR 5
Sierpc dnia ..….......... 2016 r.
............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)
NIP firmy: …........................................................
REGON: …..........................................................
tel. kontaktowy: …............................................
osoba do kontaktu: …......................................
e-mail: ……………………………………………...
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ1,
O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY
albo
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm.)
Składamy informację o tym, że nie należymy do grupy kapitałowej /
Przedstawiamy listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, której jesteśmy
członkiem:2
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie oświadczamy, że istniejące między ww. podmiotami powiązania nie
prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co wykazujemy poniżej:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

...........................................................…....
podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych
do występowania w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/ki imienna/e

1

2

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r .o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.)
niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 6
Sierpc dnia ..….......... 2016 r.
............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)
NIP firmy: …........................................................
REGON: …..........................................................
tel. kontaktowy: …............................................
osoba do kontaktu: …......................................
e-mail: ……………………………………………...

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności
w zakresie objętym zamówieniem.
Oświadczam, że:
Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje, a w szczególności :
1. posiadanie zezwolenia do zbierania i transportu odpadów powstałych
w wyniku świadczenia usług, wydanego na podstawie ustawy o odpadach
(Dz. U. z 2013r., poz.21 z późn. zmianami),

l.p.

Nazwa zezwolenia

Nr zezwolenia

1.
2.
3.
4.

...........................................................…....
podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych
do występowania w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/ki imienna/e

ZAŁĄCZNIK NR 7
Sierpc dnia ..….......... 2016 r.
............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)
NIP firmy: …........................................................
REGON: …..........................................................
tel. kontaktowy: …............................................
osoba do kontaktu: …......................................
e-mail: ……………………………………………...
Wykaz usług
związanych z utrzymaniem oraz pielęgnacją zieleni wykonanych w okresie ostatnich
trzech lat i na łączną kwotę co najmniej 100.000,00 zł brutto przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania

Lp

Podmiot, na
rzecz którego
roboty zostały
wykonane
(nazwa
i adres)

Rodzaj i wartość

Data
wykonania

Miejsce
wykonania
roboty

Dowody
dotyczące
należytego
wykonania
roboty

– str. oferty

Z wykazu powinno wynikać spełnienie warunku udziału wyznaczonego w SIWZ
(Rozdział IV,6.1.2.)

...........................................................…....
podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych
do występowania w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/ki imienna/e

ZAŁĄCZNIK NR 8
Sierpc dnia ..….......... 2016 r.
............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)
NIP firmy: …........................................................
REGON: …..........................................................
tel. kontaktowy: …............................................
osoba do kontaktu: …......................................
e-mail: ……………………………………………...

Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym.
Oświadczam, że:
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym, w szczególności:
1) jednym ciągnikiem z przyczepą,
2) jedną kosiarka bijakową ciągnikową o szer. koszenia min. 1 m,
3) jedna kosiarka bijakową na wysięgniku o szer. koszenia min. 0,5 m,
4) pięcioma kosiarkami lub wykaszarkami spalinowymi,
5) jedną dmuchawą do liści,
6) jednym odkurzacz do liści,
7) jednym odkurzacz do zwierzęcych odchodów,
8) jednym pojazdem o masie do 3,5 ton przystosowanymi do wywozu nieczystości,
9) jednym samochodem ciężarowym o ładowności do 12 ton,
10) jedną myjką ciśnieniową.
l.p.

Nazwa sprzętu

Ilość

Podstawa
dysponowania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

...........................................................…....
podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych
do występowania w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/ki imienna/e

ZAŁĄCZNIK NR 9
Sierpc dnia ..….......... 2016 r.
............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)
NIP firmy: …........................................................
REGON: …..........................................................
tel. kontaktowy: …............................................
osoba do kontaktu: …......................................
e-mail: ……………………………………………...
Oświadczenie o dysponowaniu osobami zatrudnionymi na podstawie umowy
o pracę zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oświadczam, że:
dysponuję osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
l.p.

Imię i nazwisko

Zakres czynności

Nr uprawnień (jeżeli są
wymagane przepisami
prawa)

...........................................................…....
podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych
do występowania w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/ki imienna/e

ZAŁĄCZNIK NR 10
Sierpc dnia ..….......... 2016 r.
............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)
NIP firmy: …........................................................
REGON: …..........................................................
tel. kontaktowy: …............................................
osoba do kontaktu: …......................................
e-mail: ……………………………………………...

Oświadczenie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Oświadczam, że:
posiadam odpowiednią sytuacją ekonomiczną i finansową, w szczególności
posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 150.000,00 zł.
l.p.

Nr polisy lub
potwierdzenie rachunku
bankowego

Kwota

Podstawa dysponowania

...........................................................…....
podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych
do występowania w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/ki imienna/e

ZAŁĄCZNIK NR 11
Sierpc, dnia ..….......... 2016 r.
............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)
NIP firmy: …........................................................
REGON: …..........................................................
tel. kontaktowy: …............................................
osoba do kontaktu: …......................................
e-mail: ……………………………………………...

Oświadczenie w sprawie powierzania części zamówienia podwykonawcom *
Dane dotyczące podwykonawcy:
Nazwa
....................................................................................................................................................
Siedziba
………………………………………………………...................................................................
Lp

Opis części zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca

...........................................................…....
podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych
do występowania w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/ki imienna/e
* Powyższy formularz należy wypełnić tylko w przypadku powierzenia realizacji części
zamówienia podwykonawcom.

