PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dzierzgoń

WZÓR DOKUMENTU – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Nazwa Wykonawcy:

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

Adres Wykonawcy:

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

Tel: ...................................

Fax: .........................

REGON: ...............................................

E-mail: .........................................................

NIP: .............................................

1) Wykonawca jest*) / nie jest*) płatnikiem podatku VAT
2) Wykonawca należy*) / nie należy *) do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w rozumieniu art.
7 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dn. 06.03.2018r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 646 ze
zm.)
)
* – niepotrzebne skreślić

GMINA DZIERZGOŃ
ul. Pac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego,
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - Nr ogłoszenia TED: 2020/S 180-434828 z
dnia 16 września 2020r. (numer sprawy: TI.271.56.2020), na wykonanie usług w ramach zadania pn.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu gminy Dzierzgoń, w okresie 01 stycznia 2021r. - 31 grudnia 2023r.
- oferujemy:
1. Wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zgodnie z wytycznymi SIWZ, za cenę:
- netto ……………… PLN (słownie złotych: ……..…..…............................................……..……...)
……………... PLN (słownie złotych: ……..…..….............................................……..……..)

- VAT

- brutto ……………… PLN (słownie złotych: ……..…..…............................................……..……...)
w tym:

L.p.

Kod
odpadów

1

2

Rodzaj odpadów

Przewidywana
ilość odpadów
w ciągu
trwania
umowy (Mg)

Cena
jednostkowa
netto za 1
Mg
odpadów
(PLN)

3

4

5

1.

20 03 01

Niesegregowane
zmieszane odpady
komunalne

2.

15 01 01

Opakowania z
papieru i tektury

3.

15 01 02

Opakowania z
tworzyw sztucznych

210,72

4.

15 01 07

Opakowania ze szkła

136,14

VAT
(PLN)

Cena
jednostkowa
brutto za 1
Mg
odpadów
(PLN)

Łączna wartość
usługi brutto (PLN)

6

7

4x7

5 661,00
43,20
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5.

17 01 07

Zmieszane odpady z
betonu, gruzu
ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych i
elementów
wyposażenia

6.

17 01 80

Usunięte tynki, tapety,
okleiny itp.

88,68

7.

20 01 08

Odpady kuchenne
ulegające
biodegradacji

76,92

8.

20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji

251,88

9.

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe

167,40

10.

20 03 99
ex

11.

17 09 04

12.

17 01 03

13.

17 01 82

Inne niewymienione
odpady

14.

15 01 04

Opakowania z metali

x

x

Odpady komunalne
niewymienione w
innych podgrupach
(popiół)
Zmieszane odpady z
budowy, remontów i
demontażu inne niż
wymienione w 17 09
01, 17 09 02 i 17 09
03
Odpady innych
materiałów
ceramicznych i
elementów
wyposażenia

Ogółem:

67,98

239,52

10,98

5,52

14,82
1,86
6 976,62

x

x

x

Oferowana cena obejmuje wszystkie nakłady określone w SIWZ
2. Zobowiązujemy się do skutecznej reakcji na zgłoszoną reklamację, w ciągu ………. minut od chwili
otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Zamawiającego.
3. Zobowiązujemy się do realizacji odbioru odpadów, według wariantu ………., opisanego w pkt. 13.3
ppkt. 3 SIWZ.
3a Zgodnie z wymogiem określonym w art. 6d ust. 4 pkt. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.) - odbierane
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zobowiązujemy się przekazać do następujących
instalacji: ………………………………………..…………….. (podać nazwę i lokalizację instalacji)
4. Wykonamy zamówienie publiczne w terminie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2023r.
5. Wyrażamy zgodę na płatność przez Zamawiającego przysługującego nam wynagrodzenia w
ramach rozliczeń finansowych za realizację przedmiotu zamówienia w terminie do ….. dni (minimum
14 dni), od daty przyjęcia naszej faktury przez Zamawiającego.
6. Następujące części niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………………………….
Uwaga: Wypełniają tylko Wykonawcy, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

7. Składając ofertę wykonania zamówienia oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu i
realizacji usług przy udziale podwykonawców, zobowiązujemy się do zawarcia umów z
podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 1 Kodeksu Cywilnego oraz do zawarcia umów
przelewu na rzecz podwykonawców, należnych im wierzytelności za wykonane usługi.
8. Oświadczamy, że zgodnie z wymogiem określonym w pkt. 3.8 SIWZ, osoby wykonujące w trakcie
realizacji niniejszego zamówienia czynności załadunkowo-rozładunkowe odpadów oraz kierowcy
(operatorzy) pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów, będą przez nas zatrudnione na
podstawie umowy o pracę.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń.
10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, tj. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
11. Oświadczamy, że stosownie do klauzuli informacyjnej zawartej w pkt. 18.12 ppkt. 2 SIWZ,
wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio, zostały pozyskane w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
12. W przypadku przyznania nam zamówienia, Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, w miejscu i czasie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. Upoważniamy Zamawiającego bądź jego uprawnionych przedstawicieli do przeprowadzenia
wszelkich badań mających na celu sprawdzenie przedłożonych w ofercie dokumentów i informacji
oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów naszej oferty.
11. Wadium wniesione w formie gotówkowej, prosimy zwrócić przelewem na konto bankowe nr
………………………………………., prowadzone przez bank ……………………………………….
12. Oświadczamy, że dokumenty będące załącznikami do oferty o numerach: ......................................
stanowią tajemnicę naszego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i nie wyrażamy zgody na ich udostępnianie innym uczestnikom postępowania –
przedmiotowe załączniki stanowiące integralną część oferty, zawarto w plikach pn.
…………………………………..…………. opatrzonych napisem „Tajne”.
Załączniki do oferty:
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

.....................................
Miejscowość, data

..............................................................
Podpis osoby upoważnionej
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