Załącznik Nr 2 do SIWZ ZP.271.1.6.2018

Pieczątka firmowa Wykonawcy

Nr faks: .........................................
e-mail: .......................................

OFERTA
W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie p.n.:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina
1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:
za 1 miesiąc kalendarzowy świadczenia usług za cenę: ................................. zł brutto (słownie
……………………………………………………………………………………………….…….)
zawierającą 8 % podatku od towarów i usług VAT.
1. Oferuję …... dni (minimum 14 dni) – jako termin płatności faktury od daty jej otrzymania
przez Zamawiającego.
2. Oświadczam, że dysponuję bazą magazynowo-transportową – spełniającą wymagania zawarte w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. W sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z
2013 r. poz. 122 z późn. zm.) – odpowiednią do przedmiotu zamówienia, usytuowaną na terenie,
do którego posiadam tytuł prawny oraz w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy
Miasta Gostynina, tj. …….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
(adres)

3. Planuję usytuowanie stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) na terenie Gminy Miasta Gostynina, tj.: ……………………………..…………….…
……………………………………………………………………………………...…….….……..
(adres)

4. Oświadczam – zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) – że instalacją

regionalną do przetwarzania odpadów komunalnych, do której będę przekazywał odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina
będzie:
…………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………..……………
(adres)

5. Oświadczam, że wykonam przedmiot umowy:
1) siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców*
2) przy udziale podwykonawców (Wykonawca powołujący się na zasoby podwykonawców na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień Publicznych, podaje nazwy (firmy) podwykonawców w załączniku
nr 7 do SIWZ).*
6. Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ oraz jej załącznikami – i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń – oraz uzyskałem informacje potrzebne do właściwego wykonania przedmiotu
zamówienia i przygotowania oferty.
7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany
w SIWZ.
8. Oświadczam, że posiadam stosowne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej przeze mnie
działalności.
9. Oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy dołączony do SIWZ, oraz zobowiązuję
się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.

............................................
Data

.............................................................
Podpis i pieczątka Wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić: W PRZYPADKU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY BEZ UDZIAŁU PODWYKONAWCY, WYKONAWCA NIE
SKŁADA ZAŁĄCZNIKA NR 7 DO SIWZ

