
Załącznik Nr 2 do SIWZ-  Formularz ofertowy 

(Załącznik nr 3 do Umowy – Formularz ofertowy) 

 

…………………………………… 
(Miejscowość, data) 

 

………………………………….. 
(pieczęć wykonawcy) 

 

OFERTA 
 
nawi ązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opubli kowanego w 
Dzienniku Urz ędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczonego na stro nie 
internetowej Zwi ązku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „ Czyste 
Środowisko" z siedzib ą w Ostródzie i na tablicy ogłosze ń w siedzibie biura 
Związku Gmin: 
 

1. oferujemy  wykonanie zamówienia polegającego na odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli 
nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy i w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady - z terenu Sektora V  położonego na terenie Związku 
Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko" z siedzibą w 
Ostródzie, obejmującego Miasto Iław ę, transport odebranych odpadów 
komunalnych i ich przekazanie do właściwej instalacji oraz świadczenie 
innych usług na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ) z załącznikami, w tym umowy za  
 
cenę brutto ______________ zł, na warunkach płatności wynikających z 
umowy. 

 

Cena za 1 
miesi ąc 

Liczba 
miesi ęcy 

Cena 
całkowita 
netto  

VAT Cena całkowita brutto  

 36    



W cenę wliczono  nale żny podatek VAT od towarów i usług w wysoko ści 

………%. 

Oferowana cena za 1 miesiąc realizacji zamówienia jest ceną stałą, uwzględniającą 

wszystkie uwarunkowania wpływające na jej wysokość. 

2. oświadczamy, i ż posiadamy środki transportu (pojazdy) spełniaj ące 

norm ę emisji spalin EURO IV w ilo ści: 

_____________________________________________________. 

3. oświadczamy, i ż oferujemy odbiór odpadów wielkogabarytowych z 

częstotliwo ścią: 

1) przewidzian ą w każdorazowej uchwale Zgromadzenia Zwi ązku 

Gmin w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomo ści i zagospodarowania tych odpadów 

(aktualna Uchwała nr VII/30/2016 Zgromadzenia Zwi ązku Gmin z 

dnia 23 marca 2016 r. zmieniona uchwałami nr VIII/3 7/2016 z dnia 

29 czerwca 2016 r., uchwał ą z dnia 19 wrze śnia 2016 r. nr 

IX/40/2016) �; 

2) o 50 % częściej ni ż częstotliwo ść przewidziana w ka żdorazowej 
uchwale Zgromadzenia Zwi ązku Gmin w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści i 
zagospodarowania tych odpadów (aktualna Uchwała nr 
VII/30/2016 Zgromadzenia Zwi ązku Gmin z dnia 23 marca 2016 r. 
zmieniona uchwałami nr VIII/37/2016 z dnia 29 czerw ca 2016 r., 
uchwał ą z dnia 19 wrze śnia 2016 r. nr IX/40/2016) * 

3) o 100 % częściej ni ż częstotliwo ść przewidziana w ka żdorazowej 

uchwale Zgromadzenia Zwi ązku Gmin w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści i 

zagospodarowania tych odpadów (aktualna Uchwała nr 

VII/30/2016 Zgromadzenia Zwi ązku Gmin z dnia 23 marca 2016 r. 



zmieniona uchwałami nr VIII/37/2016 z dnia 29 czerw ca 2016 r., 

uchwał ą z dnia 19 wrze śnia 2016 r. nr IX/40/2016) �* 

4. zamierzamy powierzy ć poni żej wskazane cz ęści usługi do wykonania 
następującym podwykonawcom:  

 

Lp.  Opis części zamówienia, 
których wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzy ć 
podwykonawcom 

Firma 
podwykonawcy 

UWAGI 

    
    
    
    
    
    
    
 

5. Ponadto oświadczamy, że: 

 
1) Jesteśmy związani ofertą przez 60 dni. 

2) Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej 
oferty: 

a) zawrzeć Umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach 
określonych w SIWZ, w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, 

b) wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ, 

c) wnieść lub ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

3) Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy że zapoznaliśmy 
się z treścią SIWZ oraz warunkami wzoru umowy i akceptujemy je bez 
zastrzeżeń. 

4) Wymagane wadium w wysokości 50.000 zł zostało wniesione w dniu 
____________ w formie: _________________________________________.  

5) Oświadczamy, że w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 

zamówienia ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu 

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 



6) Osobą /osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie 

umowy jest/są: _______________________(imię nazwisko,, adres, nr tel., fax, 

email). 

  

7) Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w  rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 

nie mogą być udostępniane:  ........................... 

 

 

          

      …………........………..………………. 

        (Podpis osoby lub osób upoważnionych do     

               podpisywania w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

* właściw ą ofert ę zakreślić � 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ- wzór zobowi ązania innego podmiotu do oddania 
wykonawcy do dyspozycji niezb ędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia 

…………………………………… 
(Miejscowo ść, data)  

………………………………….. 
(piecz ęć wykonawcy)  

 

 

ZOBOWIĄZANIE  

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb ędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia  

 
 

Ja/My ni żej podpisani, _____________________________________________ 
(imię i nazwisko składającego zobowiązanie) 

 
działaj ący w imieniu _______________________________________________ 

(wpisać nazwę i adres podmiotu)  

 

oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego na „Odbiór odpadów 
komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści, na których zamieszkuj ą 
mieszka ńcy, od wła ścicieli nieruchomo ści, na których nie zamieszkuj ą 
mieszka ńcy, a powstaj ą odpady komunalne oraz od wła ścicieli nieruchomo ści, 
która w cz ęści stanowi nieruchomo ść, na której zamieszkuj ą mieszka ńcy i w 
części nieruchomo ść na której nie zamieszkuj ą mieszka ńcy, a powstaj ą odpady 
– z terenu Sektora V poło żonego na terenie Zwi ązku Gmin Regionu Ostródzko-
Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzib ą w Ostródzie, obejmuj ącego Miasto 
Iławę, transport odebranych odpadów komunalnych i ich pr zekazanie do 
właściwej instalacji oraz świadczenie innych usług." Oznaczenie sprawy: 
SOA.271.11.2016 na zasadach okre ślonych w art. 22a ustawy Pzp 
udost ępniamy Wykonawcy:.................................. ............................................... 
........................................................................................................................................ 
                    (nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)  

nasze zasoby w zakresie: 

1) Zdolno ści technicznych lub zawodowych  

W celu udowodnienia, że Wykonawca, będzie dysponował udostępnionymi zasobami 
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, że 
stosunek łączący podmiot, który reprezentuję z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do zasobów mu udostępnionych – oświadczamy, co następuje: 
 

1. odnośnie zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu który reprezentuję: 



…………………………………………………………………………………………….. 
(wpisać zakres prac/czynności w wykonywaniu których będzie uczestniczył 
podmiot udostępniający swoją wiedzę i doświadczenie, wpisać funkcję lub 
stanowisko jakie będzie zajmowała osoba) 
 

2. odnośnie sposobu wykorzystania zasobów podmiotu, który reprezentuję, przez 
Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………. 
(np. podwykonawstwo) 

 

3. odnośnie charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem, który 
reprezentuję: 

 
……………………………………………………………………………………………… 

(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.) 

 

4. odnośnie okresu udziału podmiotu, który reprezentuję przy wykonywaniu 

zamówienia: 

…………………………………………………………………………..………. 
(wpisać okres udziału podmiotu udostępniający swój potencjał w wykonywaniu zamówienia) 

 

 

 

 

 
__________________________________ 

     (Podpis osoby lub osób upoważnionych do     

               
podpisywania w imieniu wykonawcy) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług 

…………………………………… 
(Miejscowość, data) 

………………………………….. 
(pieczęć wykonawcy) 

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat pr zed upływem terminu składania 
ofert, a je żeli okres prowadzenia działalno ści jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich warto ści, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz  których 
usługi zostały wykonane, usługi odbierania i transp ortu odpadów komunalnych o 
masie ł ącznej masie odpadów 5 000 Mg. 

L p Przedmiot  
usługi 

 (rodzaj) 

Data wykonywania 
usługi  

(od miesi ąc/rok do 
miesi ąc/rok) 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych 
w okresie 3 lat  

Nazwa 
Odbiorcy 

usługi 
(Zamawiaj ący)  

Nazwa i adres  
podmiotu 

udost ępniaj ąc 
ego potencjał 

(1) 

1      

2      

      

Do wykazu dołączam dokumenty poświadczające, że usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. 

¹Jeżeli Wykonawca w celu wykonania usług polegał na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów zobowiązany jest wykazać dowód dysponowania nimi. W szczególności za 
dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 

 

 

__________________________________ 
     (Podpis osoby lub osób upoważnionych do     

               
podpisywania w imieniu wykonawcy) 

 



Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz wyposa żenia zakładu 

…………………………………… 
(Miejscowość, data) 

 

………………………………….. 
(pieczęć wykonawcy) 

WYKAZ WYPOSAŻENIA ZAKŁADU 
 
Oświadczamy, i ż dysponujemy/ lub b ędziemy dysponowa ć* odpowiednim 
sprz ętem (pojazdy) w ilo ści niezb ędnej do wykonywania usługi przedmiotu 
zamówienia okre ślonego w SIWZ i  Opisie Przedmiotu Zamówienia,  
 

Lp.          pojazdy  
Ilość  

pojazdów 
[szt.] 

Norma emisji 
spalin Euro 

Informacja o 
podstawie 

dysponowania 
tymi zasobami  

1 
Pojazd przystosowany do odbierania 
zmieszanych odpadów komunalnych   

 
 

 

2 
Pojazd przystosowany do odbierania 
selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych 

 
 

 

3 
Pojazd przystosowany do odbierania o 
podwoziu do 7,5  

 
 

 

4 
Pojazd przystosowany do odbierania 
odpadów bez funkcji kompaktującej 

 
 

 

  5 
Pojazd ciężarowy typu 
hakowiec/bramowiec 

 
 

 

*niepotrzebne skreślić 
 

 
 
 

     (Podpis osoby lub osób upoważnionych do     

                  podpisywania w imieniu wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 7 do SIWZ - o świadczenie o posiadaniu bazy magazynowo 
transportowej 

…………………………………… 
(Miejscowość, data) 

 

………………………………….. 
(pieczęć wykonawcy) 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 
Oświadczamy, iż posiadamy lub będziemy posiadać bazę magazynowo – 
transportową, której lokalizacja mieści się w odległości nie większej niż 60 km od 
granic Sektora V. 
 
Baza magazynowo- transportowa spełnia bądź będzie spełniać* na dzień  
01.01.2017 r.  warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 
stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013, poz. 122). 
 
 
 
   

 

                 
(Podpis osoby lub osób upoważnionych do 
podpisywania w imieniu wykonawcy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz osób  skierowanych przez wykonawc ę do 
realizacji zamówienia publicznego 

…………………………………… 
(Miejscowość, data)  

………………………………….. 
(pieczęć wykonawcy) 

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU 
ZAMÓWIENIA 

wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i uprawnień niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Lp, Imię i nazwisko  

lub nazwa podmiotu 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Opis 
doświadczenia 

Opis 
uprawnień 

Podstawa do 
dysponowania 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

                     
          

       (Podpis osoby lub osób upoważnionych 
        do podpisywania w imieniu wykonawcy) 



Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór o świadczenia o przynale żności do grupy 
kapitałowej  

 
 
Wykonawca: ______________________ 
 (pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: ___________________ 
 (imię,nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku przynale żności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 us t. 1 pkt. 
23 ustawy Prawo zamówie ń publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst 

jednolity  Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 , z 2016 poz . 1020 zm.) 
 
 Przystępując do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z  2015 r., 

poz. 2164, z 2016 poz. 1020) na  „Odbiór odpadów komunalnych od wła ścicieli 

nieruchomo ści, na których zamieszkuj ą mieszka ńcy, od wła ścicieli 

nieruchomo ści, na których nie zamieszkuj ą mieszka ńcy, a powstaj ą odpady 

komunalne oraz od wła ścicieli nieruchomo ści, która w cz ęści stanowi 

nieruchomo ść, na której zamieszkuj ą mieszka ńcy i w cz ęści nieruchomo ść na 

której nie zamieszkuj ą mieszka ńcy, a powstaj ą odpady – z terenu Sektora V 

poło żonego na terenie Zwi ązku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste 

Środowisko” z siedzib ą w Ostródzie, obejmuj ącego Miasto Iław ę,   transport 

odebranych odpadów komunalnych i ich przekazanie do  właściwej instalacji 

oraz świadczenie innych usług." Oznaczenie sprawy: SOA.27 1.11.2016  

 
Oświadczamy, że: 
 

1) nie należymy do grupy kapitałowej wraz z wykonawcami, którzy złożyli oferty*, 
 

2) należymy do grupy kapitałowej wraz z wykonawcami, którzy złożyli oferty. 

Dane wykonawcy:_______________________ należącego do tej samej grupy 

kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych*; 



3) zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp 

przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw do 

wykluczenia z niniejszego postępowania:___________________________  

            

       (Podpis osoby lub osób upoważnionych 

        do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


