Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres Wykonawcy:

NIP
REGON:
Nr konta bankowego
TEL
Faks:
E-mail

Zamawiający:

Miasto Brzeziny
95-060 Brzeziny
ul. Sienkiewicza nr 16

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na:
Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Brzeziny.
1. Oferuję - oferujemy* wykonanie całego przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wszystkimi
wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego
postępowania wg cen przedstawionych poniższej:
Rodzaj i zakres usługi

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cena
Cena
jednostkowa
jednostkowa
netto
brutto
Koszenie trawników wraz ze zgrabieniem, uprzątnięciem i ………….. zł. za ………….. zł.
wywozem skoszonej trawy *
1m²
za 1m²
Koszenie poboczy dróg, przydrożnych rowów wraz ze
………….. zł. za ………….. zł.
zgrabieniem, uprzątnięciem i wywozem skoszonej trawy *
1m²
za 1m²
Przystrzyżenie żywopłotów i krzewów wraz z
………….. zł. za ………….. zł.
uprzątnięciem i wywozem gałęzi **
1m²
za 1m²
Zwalczanie mchów i chwastów na terenach zielonych,
………….. zł. za ………….. zł.
przejściach i chodnikach
1m²
za 1m²
Obsadzanie rabat kwiatowych wraz z zakupieniem
………….. zł. za ………….. zł.
kwiatów i uzupełnianiem na bieżąco wypadów kwiatów
1m²
za 1m²
Nasadzenie roślin cebulowych wraz z zakupem materiału i ………….. zł. za ………….. zł.
przygotowaniem podłoża
1m²
za 1m²
Uzupełnienie wypadów roślin cebulowych
…………..
…………..
zł./szt
zł./szt
Nasadzenie kwiatów w donicach wraz z zakupieniem i
….. zł. za jedną ….. zł. za jedną
uzupełnieniem na bieżąco wypadów
donicę
donicę
Leczenie metodą iniekcji drzew kasztanowców na terenie
…………..
…………..
miasta w celu zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka
zł./szt
zł./szt
Podlewanie rabat kwiatowych
………….. zł. za ………….. zł.
1m²
za 1m²
Rekultywacja trawników wraz z zakupem materiału
………….. zł. za ………….. zł.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

siewnego i przygotowaniem podłoża
1m²
za 1m²
Uprzątnięcie donic kwiatowych wraz z wywozem do
….. zł. za jedną ….. zł. za jedną
wskazanego miejsca przez Zamawiającego (do 5 km)
donicę
donicę
Wykonanie cięcia formującego i odmładzającego krzewy ………….. zł. za ………….. zł.
wraz z uprzątnięciem i wywozem gałęzi **
1m²
za 1m²
Wykonanie cięć pielęgnacyjno- sanitarnych drzew o
wysokości powyżej 5 m wraz z uprzątnięciem i wywozem
…………..
…………..
gałęzi **
zł./szt.
zł./szt.
Wykonanie cięć pielęgnacyjno- sanitarnych drzew o
wysokości poniżej 5 m wraz z uprzątnięciem i wywozem
…………..
…………..
gałęzi **
zł./szt.
zł./szt.
Opalikowanie młodych drzew trzy paliki na drzewo oraz
…………..
…………..
ich bieżąca pielęgnacja
zł./szt.
zł./szt.
Czyszczenie terenów kwater żołnierskich na cmentarzu
………….. zł. za ………….. zł.
(koszenie trawy z jej uprzątnięciem i wywozem – w tym
jedno
za jedno
również uprzątnięcie i wywóz śmieci)**
uprzątnięcie
uprzątnięcie
Oczyszczenie trawników i chodników ze śmieci wraz z
………….. zł. za ………….. zł.
utylizacją śmieci **
1m²
za 1m²
Nasadzenia drzew – sadzonki (rodzime) z uprawy
kontenerowej, z zakrytym systemem korzeniowym i
………….. zł.
prawidłowo ukształtowanym pniem i koroną, o obwodzie ………….. zł. za
za szt.
pnia min. 14 cm wraz z zaprawą dołów żyzną ziemią,
szt. rodzimych
rodzimych
okorowaniem i nawożeniem .
gatunków
gatunków
Usługa sadzenia drzew wraz z podlewaniem do momentu ………….. zł. za ………….. zł.
przyjęcia się sadzonki ***
1szt.
za 1szt.
Roboty porządkowe polegające na usunięciu zeschłych
gałęzi i krzewów oraz wiatrołomów z terenów miejskich
………….. zł. za ………….. zł.
**
1m²
za 1m²
Nawożenie terenów zielonych poprzez zastosowanie
………….. zł. za ………….. zł.
nawozów
1m²
za 1m²
Usunięcie zakrzewień (krzewów) wraz z karczowaniem,
………….. zł. za ………….. zł.
uprzątnięciem i wywozem **
1m²
za 1m²
Usunięcie drzew wraz z usunięciem karpiny, uprzątnięciem i wywozem ** o obwodzie :
-

do 25 cm

-

26-50 cm

- 51-100 cm
24.

- 101-150 cm
- 151-220 cm
- 221-300 cm
- 300 i więcej cm

25.
26.
27.

Przecięcie ściętych drzew na odcinki o dł. 2-4 m wraz z
przewiezieniem do miejsca składowania (do 5 km)
Wygrabianie liści i traw oraz ich uprzątnięcie i wywóz **
Montaż ławek (wraz z zabetonowaniem gniazd)

………….. zł. za
1 szt.
………….. zł. za
1 szt.
………….. zł. za
1 szt.
………….. zł. za
1 szt.
………….. zł. za
1 szt.
………….. zł. za
1 szt.
………….. zł. za
1 szt.
………….. zł. za
1mp
………….. zł. za
1m²
………….. zł.
/szt

………….. zł.
za 1 szt.
………….. zł.
za 1 szt.
………….. zł.
za 1 szt.
………….. zł.
za 1 szt.
………….. zł.
za 1 szt.
………….. zł.
za 1 szt.
………….. zł.
za 1 szt.
………….. zł.
za 1mp
………….. zł.
za 1m²
………….. zł.
/szt

Naprawa i malowanie ławek, elementów placów zabaw (w
…………..
tym OSA)
zł./szt
Wymiana piachu na placu zabaw
………….. zł. za
29.
1m³
Usługa nasadzeń krzewów wraz z zakupem sadzonek
30. (rodzime) wraz z zaprawą dołów żyzną ziemią i
…………..
nawożeniem (min.5 l donica)
zł./szt
Usługa nasadzeń krzewów wraz z zaprawą dołów żyzną
………….. zł.
31.
ziemią i nawożeniem.
/szt
Wymiana ziemi w donicach (min.5 l donica)
…………..
32.
zł./szt
Sprzątanie /mycie powierzchni utwardzonych
………….. zł. za
33.
1m²
Łączna cena jednostkowa brutto pozycji od nr 1 do nr 33
28.

…………..
zł./szt
………….. zł.
za 1m³
…………..
zł./szt
………….. zł.
/szt
…………..
zł./szt
………….. zł.
za 1m²

* poz. 1, poz. 2 - Uprzątnięcie skoszonej trawy max. w ciągu 24 godzin od skoszenia.
** poz. 3, poz. 13, poz. 14, poz. 15, poz. 17, poz. 18, poz. 21, poz. 23, poz. 24, poz. 26 Uprzątnięcie gałęzi/śmieci tego samego dnia po dokonaniu zleconych czynności, w
przypadku braku możliwości uprzątnięcia tego samego dnia – w ciągu 24 godzin od
dokonaniu zleconych czynności.
*** poz. 20 - W przypadku nie przyjęcia się sadzonki, jej wymiana na nową.
Zamawiający rozliczenia z Wykonawcą dokonywać będzie wg faktycznie wykonanych
usług w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w tabeli powyżej.
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 2019r. poz. 1843)
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, że w ww. cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie zostały

zastosowane ceny dampingowe i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji,
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 p.z.p. i art. 5–17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.).
4. Wskazuję - Wskazujemy* części zamówienia, których wykonanie zamierzam zamierzamy* powierzyć podwykonawcom,
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. 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.***
6. Oświadczam/Oświadczamy *, że przedmiot zamówienia wykonam – wykonamy*: od
dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020r. lub do wyczerpania kwoty 160
000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) w podanym okresie. Z momentem
wyczerpania kwoty 160 000,00 zł przed dniem 31 grudnia 2020 roku umowa wygasa.
7. Oświadczam/Oświadczamy *, że czas reakcji będzie wynosił:
 nie dłuższej niż 60 minut od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego
 61- 90 minut od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego
 91 – 120 minut od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego
* Niewłaściwe skreślić
8. Wyrażam - wyrażamy* zgodę na zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z
zapisami w projekcie umowy.
9. Zapoznałem - zapoznaliśmy się* z dokumentami przetargowymi.
10. Zapoznałem się – zapoznaliśmy się* z projektem umowy stanowiącej załącznik nr 5 do
SIWZ, akceptuję - akceptujemy* jej treści i warunki oraz zobowiązuję –zobowiązujemy*
się do zawarcia jej w przypadku wyboru naszej oferty.
11. Uważam - uważamy* się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
12. Oświadczam - Oświadczamy*, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w
niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne.
13. 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 załączone do
oferty jako jej odrębna część.
Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

14. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba / osoby* do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań
umowy będzie:
- ............................................................................... tel. kontaktowy, faks:................................

Zakres odpowiedzialności:...........................................................................................................
- ............................................................................... tel. kontaktowy, faks: ................................
zakres odpowiedzialności: ...........................................................................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy.
15. Składam – Składamy* niniejszą ofertę [we własnym imieniu]** / [jako Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]**
Potwierdzam, iż nie uczestniczyłem w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego
postępowania.
16. 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) załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2) załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
3) ……………………………………………………………………………………..
4) ……………………………………………………………………………………..
17.Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach.

……………………….., dnia …...……………..….. ….r. …………………………………………………………………..
Miejscowość

Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy
(Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka
z imieniem i nazwiskiem).

__________________

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).

