
 

Wykonawca:  
 

 
 

  
 

O F E R T A    W Y K O N A W C Y   
 

 
 
 
 

   Do  Związku Mi ędzygminnego 
                      EKO SIÓDEMKA w Krotoszynie  
 
 
 
 

   Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  dot. zamówienia pn.: 
 

 

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych                    
od właścicieli nieruchomości gmin Związku Mi ędzygminnego EKO SIÓDEMKA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Oferujemy realizację w/w zamówienia za wynagrodzeniem szacunkowym, obliczonym na 
podstawie formularzy cenowych , stanowiących zał. nr 1 do oferty  : 

 
 
 

a). Cz. I - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Krotoszyn w kwocie  ………………………/brutto/. 

            słownie : ………………………………………………………………………….. 
 

b). Cz. II  - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gmin: 
Cieszków, Kobylin, Sulmierzyce i Zduny w kwocie : ………………………/brutto/. 

            słownie : ………………………………………………………………………….. 
 
 

Uwaga!  Wykonawca podaje wartości dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. 
 

 

2. Osoba uprawniona do kontaktów:  

Imię i nazwisko  
Adres do 
korespondencji 

 

Nr telefonu  

Nr faksu  
e-mail  

 

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia. 

 

4. Składam/y niniejszą ofertę:  

            -   we własnym imieniu * 

            -   jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.*  
   * niepotrzebne skreślić 

 

 

Nazwa firmy  

Adres  

NIP  Regon  

Adres ePUAP  



5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i przedkładamy dokumenty 
i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków.  

 

6. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom : 
 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Zakres robót do wykonania 

   

   
 

7.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia 
i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń, zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego 
wykonania  zamówienia  oraz akceptujemy treść wzoru umowy.  

 

8. Oświadczamy, że czynności określone w pkt. III.2.2.1 SIWZ wykonywać będzie : 
              Cz. I - …. osób i/lub cz. II - …. osób,  zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy –Kodeks Pracy i w przypadku wygrania przetargu 
zobowiązujemy się do złożenia przed podpisaniem umowy oświadczenia zawierającego 
imienne wskazanie tych osób oraz w trakcie realizacji umowy - w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, do przedłożenia oświadczenia zawierającego imienne wskazanie 
pracowników realizujących w/w czynności oraz  kopii umów o pracę zawartych z tymi 
pracownikami. 

 
 

9. Oświadczamy, że odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne 
dostarczymy bezpośrednio do instalacji  komunalnej, z uwzględnieniem zasady bliskości 
określonej w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach: 
 

            ............................................................................................................................... 
                                                                     (dokładny adres instalacji do przetwarzania odpadów) 
 

10. Oświadczamy, że do kontroli prawidłowości segregowania odpadów przez mieszkańców 
pojazdy używane do realizacji zamówienia wyposażone będą w urządzenia - zgodnie  z 
opisem w pkt. III.2 OPZ.  

 

11. Oświadczamy, że w : 

     Cz. I  do wykonywania zamówienia wykorzystamy …..…  pojazdy/ów o napędzie 
alternatywnym ( elektrycznym, hybrydowym, gazowym) lub spełniających normy emisji 
spalin Euro 6. Liczba pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia ogółem 
wyniesie ................  

     Cz. II  do wykonywania zamówienia wykorzystamy …..…  pojazdy/ów o napędzie 
alternatywnym ( elektrycznym, hybrydowym, gazowym) lub spełniających normy emisji 
spalin Euro 6. Liczba pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia ogółem 
wyniesie ................  

 

12. Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu, najpóźniej przed podpisaniem umowy 
złożymy Zamawiającemu dokumenty określone w punkcie XXII.1 SIWZ.  

 
 

13. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności faktur w terminie 21 dni / 30 dni * od 
daty otrzymania  ich przez Zamawiającego.  Płatność Zamawiający przekaże na rachunek 
bankowy Wykonawcy nr…………………………………………………....……………… 
*  niewłaściwe skreślić 
 



14.  Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia w terminie :   od dnia podpisania 
umowy do 31.12.2021 r.   (Planowany termin rozpoczęcia wykonywania usług od 
01.10.2020 r.) 

 

15. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć 
umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

 

16. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni.    
    

17. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO (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)) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*  

 

*  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 przez jego wykreślenie.     

 

18. Oświadczamy, że w przypadku  wygrania przetargu  uważamy  się za  zobowiązanych do 
zawarcia umowy  po upływie terminów  określonych w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, nie 
później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą ( z zastrzeżeniem określonym 
w ustawie PZP), licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

 

19. W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do wniesienia - przed podpisaniem 
umowy - zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie. 

 

20. Oświadczamy, że jesteśmy mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem (zgodnie z art. 2 
Załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji /UE/ nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r.*) : 

�  Tak  

�  Nie   
( zaznaczyć właściwe) 

       *     do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej 
niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 
milionów EUR, 

 

21. Załącznikami  do niniejszej oferty są : 
 

1/...................................................................................................................................................................... 

2/...................................................................................................................................................................... 

3/...................................................................................................................................................................... 

4/...................................................................................................................................................................... 

5/...................................................................................................................................................................... 

6/...................................................................................................................................................................... 

 Na …… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 

    Miejsce i data: ___________________ 
_________________________ 

(pieczątka i podpis uprawnionego 
przedstawiciela wykonawcy) 


