
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chełm Śląski”
_____________________________________________________________________________________________________

Załącznik  nr  1

.............................................                                                                                                                 .............................................

.
    (pieczęć Wykonawcy)                                                                                                                            (miejscowość, data)

OFERTA     WYKONAWCY

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chełm Śląski”

za cenę:

netto:  ......................................................................................................................................................................................

+ podatek od towarów i usług VAT:  ...........................................................................................................................

tj. brutto:  .............................................................................................................................................................................

/słownie:  ............................................................................................................................................................................../

2. Procentowy  wskaźnik  zastosowania  pojazdów  pozwalających  na  ograniczenie  emisji  spalin
EURO4 wynosi (%):

....................................................................................................................................................................................................

3. Do przetwarzania odpadów komunalnych wskazujemy instalację:

....................................................................................................................................................................................................

4. Oświadczamy,  że  usługę  stanowiącą  przedmiot  zamówienia  będziemy  świadczyć  w  terminie
od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r.

1



„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chełm Śląski”
_____________________________________________________________________________________________________

5. Wykaz cen jednostkowo – ryczałtowych:

Frakcja odpadu
jedno
stka

Przewidywan
ailość

odpadów (Mg)
w okresie 

od 01.01.2016r.
do 30.09.
2016r. r.

Stawka
jednostkowa

(netto)
zł/Mg

Stawka
jednostkowa

(brutto)
zł/Mg

Cena ofertowa 
netto/ zł

Cena ofertowa 

a b c d e f=(c x d) g= (c x e)

1. Zmieszane odpady 
komunalne 
odbierane z 
nieruchomości, na 
których zamieszkują
mieszkańcy i z 
nieruchomości, na 
których nie 
zamieszkują 
mieszkańcy

Mg 945,11

…...................
w  tym
-  zagospodarowanie

….......................

- odbiór

….......................

2. Odpady 
selektywnie 
odebrane/zebran
e – papier i 
tektura

Mg 33,85

…...................
w  tym
-  zagospodarowanie

….......................

- odbiór

….......................

3. Odpady 
selektywnie 
odebrane/zebran
e – tworzywa 
sztuczne

Mg 71,26

…...................
w  tym
-  zagospodarowanie

….......................

- odbiór

….......................

4. Odpady 
selektywnie 
odebrane/zebran
e – szkło

Mg 81,59

…...................
w  tym
-  zagospodarowanie

….......................

- odbiór

….......................

5. Odpady 
wielkogabarytow
e

      Mg 109,78

…...................
w  tym
-  zagospodarowanie

….......................

- odbiór

….......................

6. Odpady 
ulegające 
biodegradacji

Mg 93,76

…...................
w  tym
-  zagospodarowanie

….......................

- odbiór

….......................

7. Popiół Mg 375

…...................
w  tym
-  zagospodarowanie

….......................

- odbiór

….......................
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8. Zmieszany gruz i 
zmieszane 
odpady 
budowlane

Mg 83,47

…...................
w  tym
-  zagospodarowanie

….......................

- odbiór

….......................

9. Zużyte opony Mg   1,63

…...................
w  tym
-  zagospodarowanie

….......................

- odbiór

….......................

10. Zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny

Mg 6,40

…...................
w  tym
-  zagospodarowanie

….......................

- odbiór

….......................

11. Przeterminowane
lekarstwa

Mg  0,05

…...................
w  tym
-  zagospodarowanie

….......................

- odbiór

….......................

12. Baterie i 
akumulatory

Mg 0,0075

…...................
w  tym
-  zagospodarowanie

….......................

- odbiór

….......................

13. Metal Mg 1

…...................
w  tym
-  zagospodarowanie

….......................

- odbiór

….......................

6. Oświadczamy,  że  cena  podana  w  pkt.  1  obejmuje  wszystkie  koszty  niezbędne  do  należytego
wykonania umowy.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń.

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres  30  dni, a w przypadku
wygrania przetargu do terminu zawarcia umowy.

9. Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w kwocie 19.500,00 zł w dniu:  ……………………...........................

w formie:  ...............................................................................................................................................................................

10. Oświadczamy, że ogólne warunki umowy, stanowiące załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia  zostały  przez  nas  zaakceptowane.  Zobowiązujemy  się,  w  przypadku  wyboru  naszej
oferty,  do zawarcia umowy na określonych w ogólnych warunkach umowy,  w miejscu i  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej deklarujemy wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:
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.....……………...........................................................................................................................................................................

12. Oświadczamy,  że  wykonamy  przedmiot  zamówienia  siłami  własnymi/lub  przy  pomocy
podwykonawców, którym powierzymy wykonanie następujących części zamówienia2:

.....……………...........................................................................................................................................................................
2niepotrzebne skreślić

13. Oświadczamy,  że  w  związku  z  powołaniem  się  w  złożonej  przez  nas  ofercie  na  zasoby
podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w
celu  wykazania  spełnienia  przez  nas  warunków  udziału  w  postępowaniu,  opisanych  przez
Zamawiającego w rozdz. V SIWZ podajemy nazwy tych podwykonawców3:

.....……………...........................................................................................................................................................................
3wypłnić jeżeli dotyczy

14. Oświadczamy, że wszystkie podane dane (stan prawny) są aktualne w dniu złożenia oferty.

15. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy4 płatnikiem VAT.
4niepotrzebne skreślić

16. Nasz NIP:  .............................................................................................................................................................................

17. Nasz REGON:  ....................................................................................................................................................................

18. Nr konta bankowego na które należy zwrócić wadium:

...................................................................................................................................................................................................

19. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

a) adres:  …………..............................................................................................................................................................

b) imię i nazwisko osoby do kontaktu:  .....................................................................................................................

c) tel.:  ….……...………......................................................................................................................................................

d) fax:  .....…………….........................................................................................................................................................

e) adres e-mail:  ................................................................................................................................................................

20. Oferta zawiera stron:  ........................................................................................................................................................

21. Do oferty załączamy:

5wymienić wszystkie załączniki składające się na ofertę

L.p.
Oznaczenie
załącznika

Nazwa załącznika
Numer
strony

1. Załącznik nr 1 Wypełniony i podpisany formularz oferty.
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2.
Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania Wykonawcy do oferty należy
dołączyć  pełnomocnictwo  (upoważnienie)  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Wykonawcy.
Pełnomocnictwo musi  być złożone w formie oryginału lub w formie kopii  poświadczonej  notarialnie  (jeżeli
dotyczy).

3. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Załącznik nr 3
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie art. 24 ust.
1 ustawy Pzp.

5.
Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Chełm Śląski

6.
Aktualne zezwolenie właściwego organu na transport odpadów wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z poźn. zm.).

7.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.

8.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłożenie  na  raty zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego organu  –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.

Aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  potwierdzające,  że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

10. Załącznik nr 4 Wykaz usług.

11. Dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

12. Załącznik nr 5
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania 
zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 

13.
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość  posiadanych
środków finansowych lub zdolność  kredytową Wykonawcy,  wystawiona nie wcześniej  niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.

14. Załącznik nr 6
Zobowiązanie  innych  podmiotów  do  oddania  do  dyspozycji  Wykonawcy  niezbędnych  zasobów  na  okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

15. Załącznik nr 7 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

16. Załącznik nr 8 Zaakceptowane i dołączone do oferty ogólne warunki umowy.

17. Inne

.....................................................
(podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy

lub pełnomocnika)
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