Załącznik nr 1 do SIWZ
....................dnia ..….......... 2019r.
............................................
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)
NIP firmy: ….....................................
REGON: ….......................................
tel. kontaktowy: …..........................
e- mail:……………………………….
osoba do kontaktu: …......................................
F O R M U L A R Z

O F E R T O W Y
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:
„Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w granicach administracyjnych Miasta
Sierpc oraz utworzenie i prowadzenie PSZOK”.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę z podatkiem VAT

brutto:……………………………. słownie:………………………………………….…...........
…………………………………………………………………………………………………….
Netto: …………… słownie …………………………………………………………………….
VAT:…………….. słownie: …………………………………………………………………….
2. Oświadczamy, że cena wykonania zadania jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie
koszty związane z realizacją zadania wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak
również nie ujęte w nich, a niezbędne do wykonania całego zadania. Cena zadania jest
stała w trakcie trwania umowy, za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku VAT.
3. Oświadczamy, że w zakresie kryterium „Ścisłe centrum i ochrona nawierzchni dróg”
składamy niniejsze zobowiązanie:
Charakterystyka składnika
Składnik „ścisłe centrum” określający zobowiązanie
odbierania odpadów w dniach targowych (wtorek,
piątek) oraz w dniach poprzedzających dni
ustawowo wolne od pracy, w obrębie ulic ścisłego
centrum (określonego w Opisie Przedmiotu
Zamówienia OPZ będącym częścią załącznika nr 1
do SIWZ), po godzinie 1400.

Oświadczenie woli
Podejmuję zobowiązanie /
Nie podejmuję
zobowiązania
UWAGA
niepotrzebne skreślić
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Charakterystyka składnika
Składnik ”ochrona nawierzchni dróg” określający
zobowiązanie Wykonawcy do wjeżdżania
pojazdami o rzeczywistej masie całkowitej do 20
ton w ulice umieszczone w wykazie ulic
stanowiącym załącznik nr …….. do SIWZ

Składnik „korzystanie ze środowiska” określające
zobowiązanie wykonawcy wykonującego
przedmiot zmówienia do nie zalegania z opłatami
za korzystanie ze środowiska w okresie ostatnich
trzech lat prowadzenia działalności, jeśli ten okres
jest krótszy w tym okresie.

Oświadczenie woli
Podejmuję zobowiązanie /
Nie podejmuję
zobowiązania
UWAGA
niepotrzebne skreślić
Podejmuję zobowiązanie /
Nie podejmuję
zobowiązania
UWAGA
niepotrzebne skreślić

(W przypadku nie skreślenia odpowiedniej opcji lub jej niewypełnienia w kolumnie
„Oświadczenie woli” uznaje się, że Wykonawca nie podejmuje zobowiązania w zakresie
odpowiedniego składnika kryterium bądź składników kryterium)i Zamawiający przyzna 0
punktów w przedmiotowym kryterium.
4. Deklarujemy wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto podanego w
pkt
1
formularza
oferty
w
formie
…………………………………………………………………………,
co
stanowi
kwotę
………………………………………………………………………………………………………
zł,
słownie:
…………………………………………………………………….….………złotych
nie
później niż w dniu zawarcia umowy.
5. Wskazujemy następujące instalację, w szczególności regionalną instalację do
przetwarzania odpadów, do której odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
jesteśmy obowiązani przekazać i ponosimy całkowitą odpowiedzialność za zgodność z
wytycznymi aktualnie obowiązującego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Mazowieckiego.
…………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………
……..
…………………………………………………………………………………………………………………
…..
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w instrukcji dla
Wykonawców i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy niezbędne informacje
do przygotowania oferty, jak również dokonaliśmy wizji w terenie.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
instrukcji dla Wykonawców.
9. Oświadczamy, że nie partycypujemy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego
samego postępowania.
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w
SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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11. Zastrzegamy, iż wymienione niżej dokumenty zostały przez nas zastrzeżone, gdyż stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty te zostały odpowiednio wydzielone i
oznakowane, a składają się na ofertę i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania:
….......................................................................................................................................................
....................................................…...................................................................................................
......................................…..................................................…...........................................................
12. Inne
informacje
Wykonawcy:……………………………………………………………………………
….......................................................................................................................................................
13. Następującą część zamówienia powierzymy podwykonawcom:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
W przypadku, gdy wykonawca powoła się w złożonej ofercie na zasoby podwykonawców na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest podać nazwę
podwykonawcy ze wskazaniem części zamówienia, jaką będzie on wykonywał.
14. Oświadczam, że posiadam telefon stacjonarny nr ................................................telefon
komórkowy
nr
…………………………………………………………………………………………………..
15. Oświadczam, że posiadam fax nr ................................................................ adres e-mail:
……………………………………...…………………………………………………………………………
..
16. Informujemy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego.
17. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę jako odpowiedzialna za wykonanie zamówienia:
Pan/i ………………………….. tel. ……………………….. email ………………..……………
18. Załącznikami do niniejszej oferty są:
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a
ust. 1 ustawy pzp – załącznik nr 1
oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w
art. 25a ust.1 ustawy pzp – załącznik nr 2,
dowód
wniesienia
wadium
(Numer
rachunku
bankowego
Wykonawcy
……………………………………………………….………. na który ma zostać zwrócone wadium
wpłacone w formie przelewu na rachunek Zamawiającego)
- Pełnomocnictwo
19. Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa ( należy zaznaczyć jedną wybrana opcję).
Oświadczam, że jestem- zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. – o swobodzie działalności
gospodarczej( tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1829 z późn. zm):
□ mikroprzedsiębiorcą- tj. przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich
lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników ora którego roczny
obrót netto, lub roczna suma bilansowa na koniec jednego z tych lat nie przekroczył
równowartości w złotych 2 milionów euro.
□ małym przedsiębiorcą- tj. przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników ora
którego roczny obrót netto, lub roczna suma bilansowa na koniec jednego z tych lat
nie przekroczył równowartości w złotych 10 milionów euro.
□ średnim przedsiębiorcą – tj. przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników ora
którego roczny obrót netto, lub roczna suma bilansowa na koniec jednego z tych lat
nie przekroczył równowartości w złotych 43 miliony euro.
20.Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak/nie

3

21.Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: tak/nie
22. Skrót literowy państwa: PL
23. Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: tak/nie

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania wystawcy dokumentu lub oświadczenia zgodnie z formą reprezentacji
określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie
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