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Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:...........................................................................................................
REGON:………………………………………NIP: .........................................................
Adres:.................................................................................................................................
Województwo:.............................................. Powiat: ......................................................
Nr TEL. ……………………………………… email...........................................................
Nr FAX (na który ma być przesyłana korespondencja) …………………………..........…………...
Gmina Michałowo
reprezentowana przez
Burmistrza Michałowa
16 – 050 Michałowo
ul. Białostocka 11
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym na ,,Odbiór
odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo – 2020r.”, przedkładamy niniejszą
ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości postanowienia zawarte w SIWZ. Zobowiązuję
się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę ryczałtową:
Cena jednostkowa netto za
Mg odpadów

Szacowana roczna ilość odpadów
komunalnych

Łączna wartość netto
(kol. 1 x kol. 2)

1.

2.

3.

…………………. (pln/Mg)

1 500,00 Mg

……………………. zł

RAZEM:
netto: …………………………………………... zł
podatek VAT (…… %): ……………….……… zł
brutto: ……………………….…………………. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..)
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Oferujemy następujące warunki płatności: …….. dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury przez Zamawiającego.
Oświadczam, że:
1. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Wykonamy zamówienie publiczne w terminie od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
Osoba do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
…………………………………………………………..….., tel. kontaktowy ……………………..
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:- do reprezentowania w postępowaniu- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy- do zawarcia umowy
Oświadczenie dotyczące postanowień SIWZ:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ (w tym ze wzorem umowy, co zostało uwzględnione
w niniejszej ofercie) i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, uzyskaliśmy niezbędne
informacje do przygotowania oferty oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. Niniejszym oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od
dnia, w którym upływa termin składania ofert.
3. Oświadczamy, że załączony do SIWZ projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane bez
zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że na etapie przygotowania oferty zapoznaliśmy się z zakresem zamówienia i
wykorzystaliśmy wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość
prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej Firmy i realizacji przez nas zamówienia
zobowiązujemy się do wypełniania i przestrzegania wszystkich wskazań i wymogów, które
Zamawiający zawarł w dokumentacji postępowania.
Część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Następujące elementy oferty (informacje, załączniki) nie mogą być udostępniane osobom
trzecim, albowiem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji:………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………….
WYKAZ WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY
Załącznikami do mojej oferty są:
1. ……………………………….
2. ……………………………….
...................................................................
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
…………………………………
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
……………………………….
/ miejscowość i data/

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUG
(zdolności techniczne)
Oświadczam, że dysponuję lub będę dysponował* następującym sprzętem technicznym:
Rodzaj
urządzenia/
pojemność/
ładowność

Minimalna
wymagana
ilość w
jednostkach

Lp

Nazwa sprzętu

1

Samochód przystosowany
do odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych

2 sztuki

2

Samochód przystosowany
do odbierania selektywnie
zebranych odpadów
komunalnych

2 sztuki

3

Samochód do odbierania
odpadów bez funkcji
kompaktujacej

1 sztuka

Dysponuję/będę
dysponował

Forma
własności( np
. własność,
najem,
dzierżawa )

Oświadczam, że wyżej wymienione zdolności techniczne, spełniają wymogi zawarte w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 r. poz. 122).

……………………….………………………………
(data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów innych podmiotów należy do powyższego wykazu
dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
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Załącznik nr 8 do SIWZ
Informacja o przynależności
do grupy kapitałowej
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
Po zapoznaniu się z zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), jak
Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu.

………………………………………………..
(podpis Wykonawcy)
............................., dnia ……………………………….
(miejscowość)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po zapoznaniu się z zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej informacją,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), jak
Wykonawcy którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu.
UWAGA: Wykonawca powinien wykazać, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przeciwnym
przypadku Zamawiający będzie zobowiązany do jego wykluczenia z udziału w postępowaniu.

………………………………………………..
(podpis Wykonawcy)
............................., dnia ……………………………….
(miejscowość)

