Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres Wykonawcy:
NIP
REGON:
Nr konta bankowego
TEL
Faks:
E-mail
Adres skrzynki ePUAP
Zamawiający:

Miasto Brzeziny
95-060 Brzeziny
ul. Sienkiewicza nr 16

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny”.
1. Oferuję – Oferujemy* wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z
wymaganiami
określonymi
w
Specyfikacji
Istotnych
Warunków
Zamówienia
przedmiotowego postępowania za wynagrodzeniem ryczałtowym:
w cenie ogółem tj. cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów za okres od 01 stycznia 2020r. do
dnia 31 grudnia 2020r.:
- …..................... zł (słownie zł: …………………………………………………. ) - netto
- ……………..… zł (słownie zł: ………………………………………………….) - brutto
w tym :
cena ryczałtowa miesięczna za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Miasta Brzeziny:
- ………………. zł ( słownie zł : ……………………………………………….. ) - netto
- ……………….. zł ( słownie zł : ………………………………………………. ) - brutto
2. Oświadczam(y), że (zaznaczyć i wypełnić tylko i wyłącznie jeżeli dotyczy):
□ wybór złożonej przez nas oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
UWAGA: w przypadku zaznaczenia powyższego pola należy wskazać nazwę/rodzaj towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego i jego/jej wartość bez kwoty podatku.

Lp.

Nazwa towaru/usługi, których dostawa lub Wartość towaru/usługi bez
świadczenie będzie prowadzić do powstania u kwoty podatku
Zamawiającego obowiązku podatkowego

1
2
3
4
Art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)
3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

3. Oświadczam(y), że :
1) Odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu Miasta Brzeziny wykonamy z
częstotliwością:
- 1 raz na 6 miesięcy ( 2 razy w okresie trwania umowy)
- 1 raz na 4 miesięcy ( 3 razy w okresie trwania umowy)
Niepotrzebne skreślić
2) Zapoznałem się – zapoznaliśmy się* z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie
informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania
przedmiotu zamówienia;
3) Uważam - uważamy* się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od terminu
składania ofert.
4) Wyrażam - wyrażamy* zgodę na zapłatę przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami
w projekcie umowy.
5) Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w
niniejszym postępowaniu przetargowym.
6) Oświadczam - Oświadczamy*, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone
w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne.
7) Zapoznałem się – zapoznaliśmy się* z projektem umowy stanowiącej załącznik nr 7 do
SIWZ, akceptuję - akceptujemy* jej treści i warunki oraz zobowiązuję –
zobowiązujemy* się do zawarcia jej w przypadku wyboru naszej oferty.
8) Oświadczam - Oświadczamy*, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym
uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:
(podać strony Oferty) ................................... - dołączone do oferty jako jej odrębna
część.
Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

9) W realizacji przedmiotu zamówienia będziemy/nie będziemy* polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
………………………………………………………………………………………………………
( należy wskazać nazwę i adres podmiotu )
4. Oświadczamy, że usługę będącą przedmiotem zamówienia:
a) wykonamy sami, nie powierzając żadnych części podwykonawcom *

b) następujące części zamówienia powierzymy do wykonania podwykonawcom *
Lp.

Rodzaj usług

5. Termin realizacji zamówienia : od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
6. Oświadczam/Oświadczamy*, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
ust. 1 - 3 lub art. 14 ust. 1 - 5 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.***
7. Składam – Składamy* niniejszą ofertę [we własnym imieniu]** / [jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia]**
8. Oświadczam - Oświadczamy*, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty
dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 KK).
ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) ............................................................................................................................ str. .............
2)..............................................................................................................................str. .............
3)............................................................................................................................. str. .............
4)............................................................................................................................. str. .............
5)............................................................................................................................ str. ..............
6)............................................................................................................................. str. .............
7)............................................................................................................................. str. .............
8)............................................................................................................................ str. ..............
9)............................................................................................................................ str.......... itd.
Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach.
* niepotrzebne skreślić bez potrzeby parafowania
** Wykonawca usuwa niepotrzebne

____________________
1)

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).
* niepotrzebne skreślić bez potrzeby parafowania
** Wykonawca usuwa niepotrzebne
*** 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

