Znak sprawy IB.271.04.2020

Druk ofertowy

Część VI SIWZ – Wzory formularzy
Spis formularzy
1

Oferta

2

Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom oraz nazwa i
firma podwykonawcy.

3

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

4

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, świadczeń okresowych lub ciągłych

5

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług

6

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w postępowanie o
zamówienie publiczne na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Jemielnica

Strona
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Druk ofertowy

(miejscowość, data)

Oferta
Nawiązując do ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na
zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica”,
(nr ref. IB.271.04.2020) składam poniższą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami.
1)

Dane Wykonawcy/Wykonawcy, reprezentującego występujących wspólnie Wykonawców (*)
Nazwa
Adres
Województwo
Adres korespondencyjny
Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
Numer telefonu
REGON
NIP

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą

Tak
Nie

Uwaga!
Zgodnie z art. 2 załącznika I do rozporządzenia 364/2004: „Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

(*) – proszę niepotrzebne skreślić

podpis
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2)

Druk ofertowy

Oferowane ceny jednostkowe:
Lp.

Zakres

1

2

1

2

3

4

5
6
7
8

Wynagrodzenie
brutto
[zł]

Odbiór, transport i zagospodarowanie 1Mg odpadów
zmieszanych
Odbiór, transport i zagospodarowanie 1Mg zgromadzonych
w sposób selektywny „metali i tworzyw sztucznych” (zmieszanych
surowców wtórnych: plastik, drobny metal, opakowania
wielomateriałowe)
Odbiór, transport i zagospodarowanie 1Mg zgromadzonego
w sposób selektywny szkła (opakowań szklanych)
Odbiór, transport i zagospodarowanie 1Mg zgromadzonego
w sposób selektywny papieru (odpady z papieru w tym tektury,
odpady opakowaniowe z papieru, odpady opakowaniowe z
tektury)
Odbiór, transport i zagospodarowanie 1Mg zgromadzonego
w sposób selektywny popiołu

4

Odbiór, transport i zagospodarowanie 1Mg zebranych
selektywnie odpadów zielonych (ulegających biodegradacji)
Odbiór, transport i zagospodarowanie 1Mg odpadów
wielkogabarytowych (zebranych podczas tzw. „zbiórki mobilnej”)
Odbiór, transport i zagospodarowanie 1Mg elektrośmieci
(zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zebranych
podczas tzw. „zbiórki mobilnej”);

Oferowane ceny ryczałtowe brutto zawierają naliczone zgodnie z obowiązującym prawem podatki w tym
podatek VAT.

3)

Oświadczenie o normie emisji spalin pojazdu lub pojazdów, które będą wykorzystywane przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia
Lp.

Zestawienie pojazdów, które będą wykorzystywane do
realizacji zamówienia

Normie emisji spalin

1

2

3

1
2
Uwaga! Oferty deklarujące realizację usługi pojazdem o normie niższej niż EURO 3 zostanie odrzucona

Osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy

Strona

Znak sprawy IB.271.04.2020

4)

Druk ofertowy

Nazwa i adres instalacji, w szczególności komunalnych, do których podmiot odbierający odpady
komunalne będzie przekazywać odpady odebrane od właścicieli nieruchomości, a w przypadku
niewielkiej ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych możliwe jest wskazanie podmiotu
zbierającego te odpady, stosownie do zapisów art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5)

Oświadczenia
Oświadczam, że przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres określonym w SIWZ.
Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy
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Druk ofertowy

(miejscowość, data)

Deklarowany poziom recyklingu(*)
Oświadczam że realizując przedmiotowe zamówienie zostanie uzyskany w skali półrocza poziom
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,
w wysokości co najmniej 50 % wagowo.

Osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy
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6)

Druk ofertowy

Do oferty załączono następujące dokumenty:
wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom oraz nazwa i firma podwykonawcy
O świadczeni e „Deklarowany poziom recyklingu”
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie
oryginał dokumentu ustanawiającego upoważnienie osoby lub osób, które podpisały ofertę do reprezentowania wykonawcy
oryginał dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu występujących wspólnie wykonawców
albo do reprezentowania i zawarcia umowy

oraz:
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

oraz dodatkowo:

Osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy
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Druk ofertowy

Wykonawca:
Miejscowość, data
(pełna nazwa/firma i adres)

reprezentowany przez:

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć
innym podmiotom oraz nazwa i firma podwykonawcy.
L.p.

Zakres

Nazwa i adres
podwykonawcy

Wartość lub procentowa
część zamówienia, jaka
zostanie powierzona
podwykonawcy
lub podwykonawcom

1

2

3

(*) – proszę niepotrzebne skreślić

Osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy
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Wykonawca:
Miejscowość, data
(pełna nazwa/firma i adres)

reprezentowany przez:

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie
My niżej podpisani, występujący wspólnie Wykonawcy w postępowaniu przetargowym na wykonanie
zadania p/n: ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica”
ustanawiamy :

Firma i adres Wykonawcy reprezentującego występujących wspólnie Wykonawców

jako pełnomocnika (Partnera Wiodącego) do reprezentowania Nas w postępowaniu/reprezentowania Nas
w postępowaniu i do podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia(*)
Jednocześnie oświadczamy, że zgodnie z przepisem art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych
ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy,
1

2

3

Lp.

Nazwa Wykonawcy

(*) niepotrzebne proszę skreślić

Strona
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Wykonawcę
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Wykonawca:
Miejscowość, data

(pełna nazwa/firma i adres)

reprezentowany przez:

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, świadczeń okresowych lub ciągłych
L.p.

Nazwa i szczegółowy opis zadania

Wartość zadania
(brutto) [zł]

Data wykonania
(termin zakończenia)

Odbiorca usługi

Referencje
– nr strona

1

2

3

4

5

6

1

2
Do dokumentu załączono opinie potwierdzające należyte wykonanie wskazanych zadań.
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Wykonawca:
Miejscowość, data

(pełna nazwa/firma i adres)

reprezentowany przez:

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług
L.p.

Rodzaj narzędzi/urządzeń

Ilość
(sztuk)

Sposób dysponowania

1

2

3

4

1
2
3
4
5

podpis
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Oświadczenie

Wykonawca:
Miejscowość, data
(pełna nazwa/firma i adres)

reprezentowany przez:

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w postępowanie o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica”
Na podstawie art. 24 ust. 11, w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, niniejszym
oświadczam, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, że
nie należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP

przynależę (-my) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP,
do której należą również następujący wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty:
(należy wskazać co najmniej nazwę i adres siedziby wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej)

1
2
3
W załączeniu dowody, że powiazania z wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji
w postepowaniu o przedmiotowe zamówienie

(miejscowość, data)
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(podpis/podpisy)

