Załącznik nr 1 do SIWZ
numer oferty ………
(wpisuje zamawiający)
Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający Gmina Sokółka
OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Sokółka,
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
ryczałtową netto w okresie 1 miesiąca ................................ zł
plus podatek VAT ..........%,
cena ryczałtową brutto w okresie 1 miesiąca ................................................ zł
(słownie: ............................................................................................................ )
Łączna wartość oferty w okresie realizacji umowy tj. 12 miesięcy wyniesie:
netto ….....................................................zł
plus podatek VAT ….......%
brutto …....................................................zł
(słownie: ............................................................................................................ )
Zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania usługi w wysokości:
5%*, 6%*, 7%*, 8%*, 9%*, 10%*, *(niepotrzebne skreślić)
Określamy czas reakcji na reklamację Zamawiającego na:
do 8 h,* powyżej 8 h do 24 h,* powyżej 24 h do 48 h,* powyżej 48 h*
*(niepotrzebne skreślić)
Zobowiązujemy się zatrudnić 1*, 2*, 3*, 4*, osób bezrobotnych na podstawie umowy o
pracę *(niepotrzebne skreślić)
Zobowiązujemy się przeprowadzić następujące akcje promujące selektywną zbiórkę
odpadów na terenie gminy Sokółka
a)
Wycieczka do PSZOK uczniów z minimum 5 placówek oświatowych na terenie
Gminy Sokółka.*
b)
Zorganizowanie prelekcji w minimum 5 placówkach oświatowych na terenie Gminy
Sokółka dotyczących selektywnej zbiórki odpadów. *
c)
Zorganizowanie pogadanek w minimum 5 placówkach oświatowych na terenie Gminy
Sokółka dotyczących selektywnej zbiórki odpadów. *
d)
Kolportaż minimum 1000 szt. ulotek na terenie Gminy Sokółka dotyczących
selektywnej zbiórki odpadów.*
e)
Rozwieszenie minimum 20 plakatów promujących selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych na tablicach informacyjnych Gminy Sokółka.*
*(niepotrzebne skreślić)
1.
Oświadczamy, że:
1)
zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
2)
uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.

3)
akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego,
4)
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 50 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,
5)
Oświadczamy, że cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi
zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
6)
Oświadczamy, iż cena nie będzie podlegać podwyższeniu lub waloryzacji.
2.
W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
3.
Oferta została złożona na …………………….. stronach
4.
Wskazujemy nr konta bankowego, na który będą przelewane środki finansowe za
realizację prac objętych umową, w przypadku wyboru oferty:
.................................................................................................................
5.
Do oferty dołączono następujące dokumenty :
1)

………………………………………………………………………………………..,

2)

………………………………………………………………………………………..,

3)

………………………………………………………………………………………..,

4)

………………………………………………………………………………………..,

6. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie - w całości siłami własnymi*/
przy pomocy podwykonawców*
Zakres robót powierzonych podwykonawcom w

Firma podwykonawcy (dane teleadresowe)

ramach niniejszego zamówienia

Nazwa i adres WYKONAWCY :
.......................................................................................................................................................
NIP .......................................................
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
.................................................................................................................................................
Strona internetowa Wykonawcy :
.......................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
numer telefonu:
0 (_ _) _ _ _ _ _ _ _
Numer faksu:
0 (_ _) _ _ _ _ _ _ _
e-mail
................................................................................................
............................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r.

...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Zamawiający Gmina Sokółka
Pieczęć Wykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Sokółka,
Ja
(Imię i Nazwisko)
........................................................................................................................................
reprezentując Wykonawcę (nazwa)
........................................................................................................................................
oświadczam/y, że:
-

z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu
nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184
ze zmianami zm.)*:

-

wspólnie z ……………………………………………………………należę/należymy do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zmianami) i przedkładam/y
niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w niniejszym postępowaniu *:

1.

……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4 Wykaz wykonanych usług
..............................................
Wykonawca

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Sokółka, oświadczamy iż, w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia
spełniające warunki określone przez Zamawiającego z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców:

Lp.

Rodzaj usług
(opis)

Wartość robót (brutto
w PLN)

Data wykonania robót
(należy wskazać dzień,
miesiąc i rok zakończenia)

Podmiot realizujący roboty
Miejsce wykonania
robót

Polegamy na wiedzy
i doświadczeniu
innych podmiotów

Roboty wykonaliśmy
sami

Do niniejszego wykazu dołączono dowody określające czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; potwierdzających spełnienie warunku opisanego w Rozdziale 6 pkt. 3 ust. 1 SIWZ

......................., dn. _ _ . _ _ . 2017 r.

...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik Nr 5 do SIWZ Informacje o personelu
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Pieczęć Wykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Sokółka, podajemy wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z danymi na
temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności:
Imię
i nazwisko

......................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.

Proponowana
rola w realizacji
zamówienia

Informacją o podstawie do
dysponowania osobami
które będą wykonywać
zamówienie

Nazwa podmiotu, który
udostępni osobę do
wykonania zamówienia*

.......................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* - dotyczy osób wymienionych w wykazie, które nie są pracownikami wykonawcy – należy dołączyć zobowiązanie podmiotu, u którego są zatrudnione o udostępnieniu ich do wykonania przedmiotowego
zamówienia.
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Załącznik Nr 6 do SIWZ Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Pieczęć Wykonawcy

Ja ……………………………………………………………………….………….
upoważniony/a do reprezentowania
…………………………………………………………………………………..................
zobowiązuję się do oddania Wykonawcy(om)
…………………………………………………………………………………………………
do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów w zakresie: wiedzy i doświadczenia;
potencjału technicznego; osób zdolnych do wykonywania zamówienia; zdolności
finansowych; *)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na
terenie Gminy Sokółka,
Oświadczam, iż:
a) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
.........................................................................................................................
b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
.........................................................................................................................
c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
.........................................................................................................................
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
.........................................................................................................................
Zgodnie z art. 22 a ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych w odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
*) – niepotrzebne skreślić
........................... dnia ..................

…...........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
.......................
Wykonawca
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy
Sokółka, oświadczam/y, iż nasza firma dysponuje lub będzie dysponować w celu realizacji
zamówienia następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu (pojazdy) oraz bazą magazynowo
transportową i będą one wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi
przez Zamawiającego warunkami:
Zestawienie pojazdów
Lp

Rodzaj pojazdu wraz z opisem

Ilość (liczba
sztuk)

Wykonawca polega na zasobach
innego podmiotu (na zasadach
Informacja o podstawie
określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamówień
dysponowania
publicznych) – należy wpisać
TAK lub NIE

1. samochód specjalistyczny bezpylny (śmieciarka)
dostosowany do odbioru odpadów zmieszanych
zbieranych w pojemnikach
60 l – 1100 l
....................
2. samochód specjalistyczny z:
-dźwigiem hakowym (TAK- NIE *)
-dźwigiem bramowym (TAK- NIE *)
(* niepotrzebne skreślić)
do odbioru odpadów zmieszanych zbieranych w
pojemnikach kontenerowych typu KP7
....................
3. Samochód
przystosowany
do
odbierania
selektywnie zebranych odpadów komunalnych
....................
Oświadczam(y), że pojazdy wymienione w tabeli powyżej w celu realizacji zamówienia będą:
a) pojazdy biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia były trwale i czytelnie oznakowane w widocznym
miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu wykonawcy,
b) pojazdy były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się (wysypywaniem i rozwiewaniem)
na zewnątrz odpadów oraz wyposażone w narzędzia/urządzenia służce do uprzątnięcia odpadów, które zostały
wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania,
c) pojazdy były poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego
stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
d) pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą spełniać normy emisji spalin co
najmniej na poziomie Euro 1.
e) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżniane z odpadów i były parkowane wyłącznie na terenie
bazy transportowej,
f) pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system czujników
zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, system musi umożliwiać weryfikację tych danych. Dane o
położeniu pojazdów pochodzące z systemu monitoringu powinny być przechowywane w siedzibie odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 5 lat od dnia ich zapisania. Odbierający odpady
winien je udostępnić na każde żądanie Zamawiającego, a także organom kontrolnym.

................................ dnia ...........................

.............................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Baza magazynowo - transportowa:
…………………………………………………………………………………………………………
Odległość od granic miasta Liczba
miejsc Tytuł prawny Wykonawcy do terenu, na Legalizowana
Punkt bieżącej konserwacji i Wykonawca
polega
na Informacja
o
Sokółka
przeznaczonych
do którym usytuowana jest baza.
samochodowa waga naprawy pojazdów wraz z zasobach innego podmiotu (na
dysponowania
(w km)
parkowania pojazdów
najazdowanależy miejscem do mycia i dezynfekcji zasadach określonych w art.
do odbierania odpadów
wpisać TAK lub NIE pojazdów i pojemników na 26 ust. 2b ustawy Prawo
komunalnych (sztuk)
odpady- należy wpisać TAK lub zamówień publicznych) –
NIE
należy wpisać TAK lub NIE

podstawie

Oświadczam (y), że w celu realizacji zadania na terenie bazy magazynowo - transportowej znajdować się będą:
1.
pomieszczenie/a administracyjno-socjalne dla pracowników dostosowane do liczby pracowników korzystających z nich,
2.
miejsca przeznaczone do parkowania minimum 4 pojazdów do odbierania odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do
gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3.
miejsca do magazynowania selektywnie zbieranych odpadów z grupy komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4.
legalizowana samochodowa waga najazdowa – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,
5.
punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów wraz z miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady, zabezpieczony przed
emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami – o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza
terenem bazy magazynowo - transportowej.
Ponadto oświadczam(y) że w okresie realizacji zadania teren bazy magazynowo - transportowej będzie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp
osobom nieupoważnionym oraz będzie wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,
pochodzących z terenu bazy magazynowo – transportowej zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 469).

................................ dnia ...........................

.............................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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