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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 
 
            Zamawiający  

Gmina Sobków 
Pl. Wolności 12 

                28-305 Sobków 
 

         
 
 

OFERTA 
 

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Warunkami Umowy my 
niżej podpisani oferujemy wykonanie usługi: 
 

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sobków oraz jednostek organizacyjnych 
Gminy gromadzonych w sposób selektywny jak i zmieszany w okresie od dnia 01 lipca 2013 
roku do dnia 31 grudnia 2014 roku" 

 

1) Cena ofertowa  jednostkowa za 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazanych do regionalnej 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji przewidzianych do zastępczej 
obsługi tego regionu, w przypadku gdy znajdująca się w niej instalacja uległa awarii lub nie 
może przyjmować odpadów z innych przyczyn, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania 
„Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego" jako instalacji regionalnych 
dla Gminy Sobków. Cena ofertowa jednostkowa obejmuje całość kosztów niezbędnych do 
zrealizowania usługi tj. odbioru wszystkich odpadów zmieszanych ze wszystkich nieruchomości 
(zamieszkałe, niezamieszkałe i jednostki organizacyjne gminy) oraz transport i 
zagospodarowanie do RIPOK wynosi: 
 

Cena ofertowa …………………………………………………..zł brutto 

(słownie ................................................................................................................................zł) 

W tym VAT............ % t . j… …… … … …… ..  zł 

(słownie ....................................................................................................................................................zł) 

i obejmuje wszystkie koszty i narzuty związane z realizacją przedmiotu Umowy wynikające z 
obowiązków Wykonawcy określone w Umowie, SIWZ a niezbędnych do wykonania przedmiotu 
Umowy.  
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2) Cena ofertowa  jednostkowa za 1 Mg selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
przekazanych  do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.  
Cena ofertowa jednostkowa obejmuje całość kosztów niezbędnych do zrealizowania usługi tj. 
odbioru odpadów segregowanych objętych zamówieniem  ze wszystkich nieruchomości 
(zamieszkałe, niezamieszkałe i jednostki organizacyjne gminy) oraz transport i przekazanie do 
instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Cena ofertowa …………………………………………………..zł brutto 

(słownie ................................................................................................................................zł) 

W tym VAT............ % t . j… …… … … …… ..  zł 

(słownie ....................................................................................................................................................zł) 

i obejmuje wszystkie koszty i narzuty związane z realizacją przedmiotu Umowy wynikające z 
obowiązków Wykonawcy określone w Umowie, SIWZ a niezbędnych do wykonania przedmiotu 
Umowy.  

 

3) Cena ogółem:   

a) za odbiór, transport i zagospodarowanie przewidzianej ilości  700 Mg  zmieszanych 
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, 
przeznaczone do składowania - dostarczonych do Regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji przewidzianych do zastępczej 
obsługi tego regionu - wynosi:  

700 Mg odpadów   x cena jednostkowa ………………….. zł brutto za 1Mg  

 = ………………………………………… zł brutto. 
(słownie ....................................................................................................................zł) 

b) za odbiór  selektywnie zebranych odpadów komunalnych przewidzianej ilości 
800Mg przekazanych  do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów - wynosi: 

800 Mg x cena jednostkowa ………………….. zł brutto za 1Mg  

 = ………………………………………… zł brutto. 

Ogółem (odpady zmieszane i segregowane): 

 Cena ofertowa …………………………………………………..zł brutto 

(słownie ............................................................................................................zł) 

W tym VAT .......%  t .j ……… …………..  zł 

(słownie ..................................................................................................... zł) 
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Do porównania cen złożonych ofert, Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną całkowitą 
cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (tj. odpady zmieszane i 
segregowane) 

Faktyczne  rozliczanie z Wykonawcą będzie realizowane  na podstawie cen jednostkowych 
wynikających ze złożonej oferty  oraz ilości faktycznie odebranych i zagospodarowanych 
odpadów  komunalnych  do wysokości nie większej jednak niż 1500 Mg  w okresie realizacji 
usługi. 
 
4) Ceny jednostkowe brutto za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg odpadów 
komunalnych zmieszanych i segregowanych z imprez kulturalno-rekreacyjnych  
organizowanych przez Gminę Sobków. Cena ta   nie stanowi kryterium oceny ofert. 

a) Odpady zmieszane 

Cena jednostkowa ………………….. zł brutto za 1Mg  

(słownie ....................................................................................................................zł) 

 W tym VAT… ......................%  t . j …… … … …… … ..  zł 

b) Odpady segregowane 

Cena jednostkowa ………………….. zł brutto za 1Mg  

(słownie ....................................................................................................................zł) 

 W tym VAT… ......................%  t . j …… … … …… … ..  zł 

Oświadczenia: 
1. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy z należytą starannością w oparciu o złożoną 

ofertę za zaproponowane powyżej wynagrodzenie. Cena oferty zawiera wszystkie koszty 
niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia 
zawartego w SIWZ oraz, że otrzymaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty. 
 

2. OŚWIADCZAMY, że wadium w kwocie.............zł zostało wniesione w dniu ..........                    
w formie ................................................................... 

3. Wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium: 

……………………………………………………………………………………………… 
 
4. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego w 

projekcie umowy tj. 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i 
nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Uznajemy się za związanych określonymi w niej 
postanowieniami i zasadami postępowania. Dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie. 
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6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, Zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej Oferty do zawarcia umowy na określonych w tej umowie 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

7. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

 
8. OŚWIADCZAMY, że wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

5 % całkowitej ceny brutto (tj. za odbiór i zagospodarowanie   zmieszanych odpadów 
komunalnych i segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu  Gminy Sobków ) w następujących formach: 
……………………………………………………………………………………. 

  
9. OŚWIADCZAMY, że za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. …….. niniejszej 

Oferty, oferta nasza oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie 
niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
10. OŚWIADCZAMY, że tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania 
stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:……………………………….. 

 
11. Jesteśmy świadomi, że jeżeli: 

1) odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
2) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

to wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami zatrzyma Zamawiający. 
 
12. OŚWIADCZAMY, że nasza firma (włączając w to wszystkich partnerów Konsorcjum): 

1) nie świadczy usług doradczych w czasie etapów przygotowawczych dla robót lub projektu, 
którego roboty są częścią, albo 

2) nie została zatrudniona lub nie ma zamiaru być zatrudniona jako zarządzający umową. 
 

13. OŚWIADCZAMY, że będziemy realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami 
określonymi w SIWZ oraz w obowiązujących przepisach w okresie od 01 lipca 2013 roku do 
31 grudnia 2014 roku. 

 
14. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący: ……………………………………………………………. 
                                (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)  

15. Adres Wykonawcy, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania: 
…………………………………………………………………………………………………. 
16. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/ przy udziale podwykonawców: 

a)* sami*/przy udziale podwykonawców*: 
………………………………………………………………………………………………………
………................................................................................................................................................ 
                                           (część zamówienia powierzona podwykonawcy) 
17. Do oferty dołączono następujące dokumenty : 

 Umowa – załącznik Nr 2, 
 Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  - załącznik Nr 3, 
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 Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  - załącznik Nr 4, 
 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu 

zamówienia – załącznik Nr 5, 
 Oświadczenie  o braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 

ustawy Pzp  - załącznik Nr 6, 
 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej- załącznik Nr 7 
 Wykaz wykonanych usług – załącznik Nr 8 
 wykaz pojazdów specjalistycznych, którymi dysponuje Wykonawca na potrzeby realizacji 

zamówienia z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 9 do siwz, 
 Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, 
 Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz reprezentacji wykonawcy  w postępowaniu – 

jeżeli dotyczy 
 Wadium w kwocie 8 000,00 zł 
 ……………………………… 

 
 

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. _ _ . _ _ ._ _ _ _r.        ............................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki        


