Zał. nr 1 do SIWZ
.....................................................................
nazwa firmy, adres, pieczątka Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi, składając ofertę w imieniu:
Nazwa
Wykonawcy/Pełnomocnika* …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Siedziba
Wykonawcy/Pełnomocnika* …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
NIP

……………………………………

tel.

…………………………………… fax

REGON…………………………………
………………………………….

dla Zamawiającego, którym jest Gmina Płaska, w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:
„ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU
GMINY PŁASKA”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z SIWZ,
za następującą cenę:
(Uwaga! Wykonawca wypełnia wolne pola tabeli)
cena ryczałtowa netto/miesiąc

stawka podatku
VAT

cena ryczałtowa brutto/miesiąc

słownie: cena ryczałtowa brutto/miesiąc:
…………………………………………………………………………………………………………………
cena ryczałtowa netto/całość
wykonania zamówienia w okresie
od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
(24 miesiące)

stawka podatku
VAT

cena ryczałtowa brutto/całość
wykonania zamówienia w okresie
od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
(24 miesiące)

słownie: cena ryczałtowa brutto/całość wykonania zamówienia od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
(24 miesiące):
…………………………………………………………………………………………………………………

2. Oświadczamy, że oferowana cena uwzględnia wszystkie niezbędne koszty związane

z realizacją prawidłowego wykonania usługi.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany
w SIWZ.
5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Proponujemy ilość odbioru odpadów wielkogabarytowych ……….. razy w roku.
7. Deklarujemy poziomu recyklingu poniżej / przynajmniej* 40% w 2019 r. i 50%

w 2020 r.
8. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki
stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi
w SIWZ.
9. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy:
- bez udziału podwykonawców *)
- przy udziale podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następujące części
przedmiotu zamówienia*):

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1) ……………………………………………………………………………….…………
(2) ……………………………………………………………………………….…………
(3) …………………………………………………………………………………………
(4) …………………………………………………………………………………………
(5) ……………………………………………………………………………….…………
(6) ……………………………………………………………………………….…………
(7) ……………………………………………………………………………….…………

Przekładna oferta zawiera ………… stron kolejno ponumerowanych, trwale zszytych
i opatrzonych pieczęcią Wykonawcy.
.........................., dnia..........................
miejscowość, data)

*) niepotrzebne skreślić

…………………………………………
(podpis osoby figurującej lub osób figurujących
w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy lub we właściwym pełnomocnictwie)

Zał. Nr 2 do SIWZ
………………………………………………
(pieczątka Wykonawcy)

O ŚWIAD CZ E NI E
Oświadczam, że spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenia
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………..., data…………………..
miejscowość
(-ych)

……………………..……………………………
pieczęć podpis (-y) osoby (osób) uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Zał. Nr 3 do SIWZ
………………………………………………
(pieczątka Wykonawcy)

O ŚWIAD CZ E NI E
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.).

…………………………..., data…………………..
miejscowość
(-ych)

……………………..……………………………
pieczęć podpis (-y) osoby (osób) uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Zał. nr 4 do SIWZ

LISTA PODMIOTÓW
NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na :
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Płaska"
oświadczam, że podmiot, który reprezentuję:
1. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)*
2. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
w której skład wchodzą poniższe podmioty*
1) …………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………
6) …………………………………………………………………………………………

* niewłaściwe skreślić

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

……………………..……………………………
pieczęć podpis (-y) osoby (osób) uprawnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy

