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FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA USŁUGI O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ > 221 000 euro

Dane dotyczące Wykonawcy :

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu....................................................................................................

nr NIP.....................................................................................................................

nr REGON..............................................................................................................

e-mail ....................................................................................................................

www. .....................................................................................................................

Adres skrzynki ePUAP ………………………………………………………………...

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem / małym / średnim przedsiębiorcą:

 TAK          NIE

- właściwe zaznaczyć.

Dane dotyczące Zamawiającego :

Gmina Branice

ul. Słowackiego 3

48-140 Branice

tel. (77) 44868250

1. Zobowiązania Wykonawcy:
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Zobowiązuję  się  wykonać  zamówienie  pn.:  ,,Odbieranie  odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  i
niezamieszkałych na terenie Gminy Branice oraz ich zagospodarowanie” 
w cenie:
……………….. zł netto + podatek VAT …..% = cena brutto: ……………….…zł
(słownie złotych: ……………………………………………………………………), 

wskazując, że:
miesięczna  cena  netto  +  podatek  VAT  …..%  =  cena  miesięczna  brutto:
……………….…zł

2. Oświadczam,  że  cena ofertowa jest  wyliczona zgodnie  z  działem XI  SIWZ  
i  zawiera  wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w  tym całkowite koszty
związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wyposażeniem
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki i/lub worki na
odpady  komunalne  oraz  utrzymywaniem  pojemników  w  odpowiednim  stanie
technicznym,  wszystkie  pozostałe  koszty  zamówienia,  w  tym  koszty  działań
edukacyjno-informacyjnych,  wydruków  harmonogramów  odbioru  odpadów
komunalnych  oraz  ewentualne  ich  zmiany,  jak  również  koszty  ich  dostarczenia
właścicielom w/w nieruchomości. Ponadto cena  zawiera  również opłatę za przyjęcie
odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych, podatek
VAT oraz wszelkie inne koszty, bez których nie jest możliwe wykonanie zamówienia, w
tym w szczególności:
a) zachowanie właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów,
b) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi na  skutek
działań Wykonawcy,
c) naprawianie lub  ponoszenie  kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas
wykonywania usługi.

Podana  cena  zawiera  w  kosztach  wykonania  usługi  wpływy  z  tytułu   
uzyskanych  zysków ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych.

       3. Jednocześnie informuję (zgodnie z działem XI, pkt 9 SIWZ), że wybór mojej  
            oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego obowiązku  

           podatkowego / nie będzie prowadzić do obowiązku podatkowego *.

* - jeśli odpowiedź będzie twierdząca to należy wypełnić pkt 4

       4. W nawiązaniu do pkt 3 wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których   
            dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuję 
           ich wartość bez kwoty podatku: ………………………...…………………………….
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………………………………………………………………………………….…………

5. Zobowiązuję się do*:

5.1 przygotowania  ulotek  zawierających  informacje  o  zasadach  poprawnej
segregacji  odpadów w 2020 i  2021 roku (  zgodnie z zapisami XII.1.3)a)
SIWZ):

 TAK

 NIE

- właściwe zaznaczyć.

5.2 prowadzenie  działań  edukacyjno-informacyjnych  polegające  na
zorganizowaniu pogadanek n.t.  gospodarki odpadami zgodnie z zapisami
XII.1.3)b) SIWZ 
 TAK

 NIE

- właściwe zaznaczyć.

5.3 zorganizowania dodatkowego odbioru odpadów wielkogabarytowych zgodnie z 
zapisami XII.1.3)c) SIWZ 

 TAK

 NIE

- właściwe zaznaczyć.

* skreślić niewłaściwe punkty (wybrać i zaznaczyć właściwy punkt 5.1 lub 5.2 lub 5.3)

6. Określam/y termin płatności na … dni.  

7. Zgodnie z wymaganiami wskazanymi w I.2.13. SIWZ do realizacji zamówienia
przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażuję osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks
pracy*/ zgodnie z wymaganiami wskazanymi w I.2.13. SIWZ do realizacji zamówienia
przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażuję osoby,  które będą wykonywać
osobiście te czynności w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na
podstawie wpisu do CEIDG*.

*- skreślić niepotrzebne

8. Zobowiązuję  się  realizować  zamówienie  w  okresie  od  01.07.2019r.  do
30.06.2022r.
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9. Zgodnie  z  art.  6d,  ust.  4  pkt  5  ustawy o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  
w gminach oświadczam, że:

1) zmieszane odpady komunalne odebrane z  nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych  położonych  na  terenie  Gminy  Branice  będą
przekazywane do 

 …………. ……….
…………………………………………………………………….………… 
………………………………………...................................................................
.....................................................................................................

2) odpady  zielone  (w  tym  odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji)
odebrane z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie
Gminy Branice będą przekazywane do 

……………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………...
………………….
……………………………………………………………………………………………………
………………………………….

5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni.

6. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
            warunkach określonych w SIWZ i projekcie umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.
  
7. Oświadczam, że*:
      11.1 Zamówienie będę realizował przy udziale następujących podwykonawców**:
      11.1.1…………………..……………………………………………………………………
      11.1.2………………………………………………….…………………………………….
      którym zamierzam powierzyć realizację części zamówienia, polegającej na:
      ………………………………….…...………………………………………………………

      …………………………………….……...…………………………………………………
      o wartości ……………..……….. zł lub procentowej części zamówienia ……..…..%
       

11.2 Zamówienie będę realizował bez udziału podwykonawców.

*- skreślić niepotrzebne (pkt 11.1 lub 11.2)
**-  należy podać nazwy albo imiona i  nazwiska podwykonawców, ich dane kontaktowe i  osoby do kontaktu z
podwykonawcami.
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8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych,  od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu  ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.*

______________________________
1) 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).

*   W przypadku gdy wykonawca  nie przekazuje danych  osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

9. Wadium  w  kwocie  ……………………..  zł  (słownie:  …………………………..
złotych),  zostało  uiszczone  w  dniu  ................................  w
formie ................................................................., dokument wpłaty w załączeniu. 

Wadium wniesione przez nas w pieniądzu należy zwrócić na następujący rachunek
bankowy: [wypełnić jeżeli dotyczy]
..........................................................................................................................................
.

10. Oświadczam,  że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
5% całkowitej  ceny  ofertowej,  wniosę  najpóźniej  w  dniu  zawarcia  umowy,  
w formie ………………………………………………………….………………………

…………………………………………….

Data i podpis (imię i nazwisko) uprawnionego przedstawiciela oferenta

Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1. ………………………………………….……..

2. ....................................................................

3. ...................................................................

4. ....................................................................

5. ....................................................................


