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- WZÓR - 
 

        ................................................ 
                  (miejscowość i data) 
 
Nazwa i siedziba Wykonawcy: ...................................................................................... 

........................................................................................................................................ 
NIP ................................................................... 
Tel .................................................................... 
Fax ................................................................... 

 
O F E R T A 

 
       Gmina i Miasto 
       Czerwionka-Leszczyny 
       ul. Parkowa 9 
       44-230 Czerwionka-Leszczyny 
        
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla zamówienia                                                     
pn: „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” oferujemy 
wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, postanowieniami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszą ofertą. 
 
2. Oferujemy cenę ofertową za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych 
odpadów komunalnych bez względu na ich rodzaj w wysokości: 
 
 
……......…..zł netto + ….…% VAT = …................... zł brutto; 
 
słownie: ……………………………………................................…………………zł brutto. 
 
Proponowana powyżej cena ofertowa jest ceną ryczałtową, która zostanie 
zamieszczona w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
3. Cena ofertowa, o której mowa w pkt. 2 obejmuje wszystkie koszty                        
związane z należytym, zgodnym z obowiązującymi przepisami oraz                               
warunkami określonymi w SIWZ, wykonaniem pełnego zakresu usług stanowiących 
przedmiot umowy, w tym w szczególności: koszty transportu i zagospodarowania 
odpadów, opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku tzn. opłatę marszałkowską 
- dla masy odpadów, których unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne 
podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę. Ww. cena 
ofertowa uwzględnia także wpływy z tytułu uzyskanych zysków ze sprzedaży 
zebranych surowców wtórnych. 
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4. Oświadczamy, że ww. zamówienie będziemy realizować w okresie określonym                         
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
5. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331                    
z późn. zm.) (**) / należymy do grupy kapitałowej i przedkładamy listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej (**). 
 

 6.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków 
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne 
informacje do przygotowania oferty. 

 
7. Zakres  zadania  objętego  zamówieniem:  zamierzamy wykonać  sami (**)/ 
zamierzamy powierzyć także podwykonawcom (**). 
 
Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: (*) 
 

Lp. Nazwa części zamówienia: 

  
 
 
 
 
 
 

 
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
9. Zgodnie z treścią art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oświadczamy, że zobowiązujemy się przekazywać 
odebrane:  

1) zmieszane odpady komunalne do następującej/następujących (**) instalacji                                           
do przetwarzania odpadów komunalnych: 

                ………………………………………………………………………………… 
               ………………………………………………………………………………… 
               ………………………………………………………………………………… 
                             (nazwa instalacji, adres, nazwa podmiotu zarządzającego)  
 

2) odpady zielone do następującej/następujących(**) instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych: 

                ……………………………………………………………………………….. 
                ………………………………………………………………………………… 
                ……………………………………………………………………………… 
                             (nazwa instalacji, adres, nazwa podmiotu zarządzającego)  
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3) odpady zbierane w sposób selektywny do następującej/następujących(**) 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych: 

                ………………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………………. 
               ………………………………………………………………………………. 
                             (nazwa instalacji, adres, nazwa podmiotu zarządzającego)  
 
10. Oświadczamy, że termin płatności faktury będzie wynosił:  
 
………………….………………… dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.  
(nie mniej niż 14 dni i nie więcej niż 30 dni) 

 
11. Wadium w kwocie 450 000,00 zł zostało wniesione w dniu .......................                          
w formie ......................................................................................................................... 
 
Zwrotu wadium należy dokonać na konto Naszej firmy: ................................................ 
....................................................................................................................................(*) 
 
12. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
postanowienia, w tym treść wzoru umowy zostały przez nas zaakceptowane                               
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści 
zgodnej z treścią wzoru umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu                    
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
 
13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru (**) centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej(**)  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż                     
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (**), 
 
2)  dowód wniesienia wadium (***), 
 
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
 
4)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
 
5) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
 
6) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót 
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami, 
 
 



                                                                                                             Załącznik Nr 7 

4 

7) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), 
 
8) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych 
przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.                                                
z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, 
 
9) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów objętych 
przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.                                            
z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) lub równoważnego, w tym wydanego na podstawie wcześniejszych 
przepisów (*), 
 
10) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny                            
i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,  zgodnie z  ustawa                          
z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r  poz. 1155 
z późn. zm.), 
 
11) opłacona polisa (**), inny dokument ................................ (wpisać jaki) (**) potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
zawiązanej z przedmiotem zamówienia, wraz z potwierdzeniem jej/jego (*) opłacenia. 
W przypadku ratalnego opłacania polisy lub innego dokumentu potwierdzenie opłat za aktualne okresy 
określone w polisie lub innym dokumencie.,(*) 
 
12) informacja banku (**) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (**), w których wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych (**) lub zdolność 
kredytową (**) wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, 
 
13) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (**) lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                
w całości wykonania  decyzji właściwego organu (**) - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed 
upływem terminu składania ofert, 
 
14) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat (**) lub zaświadczenie, że  uzyskał przewidziane  prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu (**) - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania 
ofert, 
 
15) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

 
16) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,(*) 

 
17) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
 
18) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*), 
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19) pełnomocnictwo do występowania przez podmioty wspólnie (*), 
 
20) inne........................................................... (*).  
 
 
                     ................................................ 
                          (podpis upoważnionego 
                 przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
(*)    jeśli dotyczy, 
(**)   niepotrzebne skreślić, 
(***) w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu kserokopię dokumentu wadialnego 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty, natomiast oryginał dokumentu wadialnego 
należy również załączyć do oferty z tym, że w sposób umożliwiający jego złożenie i przechowanie bez naruszania 
oferty w  Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument lub kserokopię 
dokumentu potwierdzającego dokonanie wniesienia wadium. 


