
Załącznik nr 1 

do SIWZ 

 

............................................... 
(pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 

OFERTA 

z dnia ………………….. 

 
Nazwa i adres Wykonawcy   
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
telefon ................................ fax ............................... e-mail: ........................@............................. 
 
NIP nr ...............................................................   REGON ........................................................... 
 
Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę: .............................................................................................. 
 
 

I. 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno 
za wynagrodzenie: 
 

Zakres  

Cena 

ryczałtowa 

netto za  

1 miesiąc    

w zł 

Liczba 

miesięcy 

Cena 

całkowita 

netto     

w zł 

VAT 

% 

Cena 

całkowita 

brutto    

w zł 

Odbieranie i 
zagospodarowanie 
odpadów 

 18    

 
Wykonawca oświadcza, że wszystkie niezbędne wydatki i koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy zostały przez niego uwzględnione w ryczałtowej cenie jednostkowej za jeden miesiąc 
świadczenia usługi. 

 
II. 

Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie: od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 
roku. 

 



III. 
 

Oświadczam, że przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia 
umowy na warunkach określonych w SIWZ, w tym w załączniku nr 7, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

IV. 
Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

V. 
Wadium w wysokości 8.500,00 złotych  zostało  złożone  w formie: 

................................................................................................................................................................. 

VI. 
 
Ofertę niniejszą składamy na ......................... kolejno ponumerowanych kartkach. 
 
Integralną częścią niniejszej ofertą są następujące dokumenty i oświadczenia: 

Nr Nazwa dokumentu, oświadczenia Strona  
od … do ….. 

1. oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 
wskazanej ustawy – druk załącznika nr 2 

 

2. wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy 
Bedlno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości (zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach) 

 

3. zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach lub aktualne zezwolenie na odzysk i 
unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie 
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub 
transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. z 
2004 r. Nr 16, poz. 154 ze zm.)  jest zwolniony z obowiązku uzyskania 
zezwolenia na transport odpadów 

 

4. wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług dotyczących 
odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy, przez okres co najmniej 1 roku  - wg załącznika nr 4 

 

5. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o 
podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg załącznika nr 5 

 

6. opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

 

7. oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. 
załącznika nr 3 

 

8. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrum 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,   

 

9. Aktualne zaświadczenie US  

10. Aktualne zaświadczenie ZUS  

 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 

 

11. 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 

12. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp wraz z informacją czy istniejące powiązania nie 
prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia  lub informację o tym, że nie należy 
do grupy kapitałowej – wg. załącznika nr 6 

 

Uwaga: 
Jeśli którykolwiek z dokumentów lub oświadczeń wymienionych w tabeli nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on przy tym 
punkcie „nie dotyczy” 

(*) – niepotrzebne skreślić 

 
........................................................... 

(miejscowość, data) 
 

............................................. 
       (pieczątki imienne i podpisy ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
do SIWZ 

 

 

...................................................... 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień 
publicznych zwanej dalej ustawą, tj. dotyczące: 

 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 

.............................................      ....................................................... 
          (Miejscowość i data)      (Podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do SIWZ 

 

...................................................... 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
OŚWIADCZENIE  

 

Oświadczam/y, że: 
 
Nie podlegam/ y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Jednocześnie oświadczamy, że jestem/ jesteśmy świadomy/ świadomi 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
 
Art. 24 ust.1 - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali 

zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie 
mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 
publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które 
wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od 
niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia 
wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 



8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – 
przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-
akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza 
lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 
art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:  
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z 

wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba 
że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do 
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w 
terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
5) należąc do tej samej 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.
5)

), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 
do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
 
 
 
 

.............................................      ....................................................... 
          (miejscowość i data)       (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4  

do SIWZ 

...................................................... 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

Wykaz wykonanych usług,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  

głównych usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy, przez okres co najmniej 1 roku 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie 

Lp. Przedmiot usługi (opis) 

Data wykonania/ 
wykonywania 

(daty 
rozpoczęcia 

i zakończenia) 

Nazwa i adres 
podmiotów na rzecz 

których usługi zostały 
wykonane

1 

Nazwa i adres 
wykonawcy lub 

podmiotu 
udostępniającego 

potencjał 
lub  

wpisać  

 „nie dotyczy” 

1. 
 
 
 

    

    

 
 
 
 

 
 
 
 

    

  
wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
  
Dowodami są:  
 poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych 

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert;  

 oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

 
Uwaga: 
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały 
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.  
 
………………………………. 
Miejscowość/data 

.......................................................... 
/podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy/ 
 
 

                                           
1
 W przypadku zabudowy jednorodzinnej wpisać ilość obsługiwanych nieruchomości (umów na odbiór odpadów 

komunalnych. 



Załącznik nr 5 

do SIWZ 

..................................................... 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ  

 

Lp. Nazwa narzędzi i 
urządzeń technicznych 

Opis,  Liczba sztuk 

PODSTAWA DO 
DYSPONOWANIA 

ZASOBAMI 
(wskazanie np. własność 

wykonawcy, umowa 
najmu, zobowiązanie 

podmiotu trzeciego itp.) 

 

1. 

 

 

samochód 
przystosowany do 
odbierania 
zmieszanych 
odpadów 
komunalnych 

   

 

2 

 

 

samochód 
przystosowany do 
odbioru selektywnie 
zebranych odpadów 
komunalnych 

   

 

3 

 

 

pojazd  do 
odbierania 
odpadów 
komunalnych bez 
funkcji 
kompaktującej 

   

 

OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, że dysponuję na terenie bazy magazynowo-transportowej  
urządzeniami do  selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed  
transportem do miejsc przetwarzania. 

2. Dysponuję bazą magazynowo- transportową usytuowaną w gminie, z terenu której 
odbierane będą odpady  - lokalizacja w miejscowości ……………………………………………………….*, 

3. Dysponuję bazą  magazynowo-transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km 
od granicy tej  gminy – lokalizacja w miejscowości …………………………………………………………….. *, 

4.  
(*)Uwaga: należy pozostawić właściwą opcję zapisaną w pkt. 2 lub pkt. 3.  

 

 

..................................................... 
miejscowość/data 

.......................................................... 
/podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy/ 



Załącznik nr 6 

do SIWZ 
...................................................... 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ o której mowa w art. 24 ust. 
2 pkt.5 ustawy Pzp / 

 

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Niniejszym oświadczam, iż: 

a) nie należę do grupy kapitałowej* 

b) należę do tej samej grupy kapitałowej tj.: …………………………………………….. Lista 

podmiotów należących do grupy kapitałowej oraz istniejące między nimi powiązania 

przedstawia tabela: *  

Lp. Nazwa podmiotu 
należącego do tej samej 

grupy kapitałowej 

 
Rodzaj i zakres powiązania 

   

   

   

   

   

 

c) wykazane w pkt. b) istniejące powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej 

konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia*  

d) prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami wskazanymi 

w poz. ………………. w postępowaniu o udzielenie zamówienia*. 

(*) Niepotrzebne skreślić 

 

 

.............................................                          ....................................................... 
(miejscowość i data)      /podpis upoważnionego  

         przedstawiciela Wykonawcy/ 


