Załącznik nr 3 do SIWZ

OFERTA
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców
………………………………………………..
adres ………………………………………….
Telefon………………………………………..
e –mail ……………………………………….
REGON ………………………………………
NIP……………………………………………
fax…………………………………………….

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
nieruchomości niezamieszkałych Miasta Pabianice
w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.”.
I. Oferujemy:
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za
wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie:
łączna wartość wynagrodzenia ogółem brutto ................................................................................. zł, słownie
….............................................................................................................................................
w tym:
wartość netto .................................................................................................................................... zł,
słownie…..............................................................................................................................................
wartość podatku VAT ................................. zł – według stawki ........ %,
słownie…...............................................................................................................................................
przy czym oferowana cena ryczałtowa za jeden miesiąc świadczenia usługi wynosi:
brutto ................................................................................................................................................ zł, słownie
….............................................................................................................................................
w tym:
wartość netto .................................................................................................................................... zł,
słownie…..............................................................................................................................................
wartość podatku VAT ................................. zł – według stawki ........ %,
słownie…...............................................................................................................................................
2. posiadanie pojazdów do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin EURO 6, którymi
Wykonawca będzie realizował zamówienie w ilości…….. .
II. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ i obowiązującymi
przepisami, w szczególności oświadczamy, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonamy
zobowiązanie polegające na zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę niezbędnej ilości osób, które będą
odpowiedzialne za:
1) koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności nadzór nad właściwą
realizacją usługi

2) obsługę bieżącą zgłoszeń mieszkańców, w szczególności bieżącą aktualizację wykazu obsługiwanych
nieruchomości oraz pojemników, sporządzanie sprawozdań i rozliczeń
Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania zatrudnienia na umowę o pracę tych osób przez cały okres
realizacji przedmiotu zamówienia.
III. Wadium w kwocie ……….……….. zł zostało wniesione w dniu ........................ 2019 r. w formie:......................
…......................................................................................................................................................................
IV. Oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy zastrzeżeń,
b) powyższa cena ryczałtowa zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej
oferty,
c) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO [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).] wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;
d) deklarujemy realizację przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem pojazdów do odbierania odpadów
komunalnych spełniających normę emisji spalin EURO 6 w ilości ……………………. sztuk;
e) zamówienie wykonamy samodzielnie*/ przy udziale następujących podwykonawców*, którym powierzymy
następujące części zamówienia:
(Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest podać firmę Podwykonawcy oraz wskazać część zamówienia
(zakres), którą zamierza powierzyć temu Podwykonawcy)
- ………………………………………………………- podwykonawcą będzie …………...………….
………………………………………………………………………………………………...………..;
- ………………………………………………………- podwykonawcą będzie ………..…………….
…………………………………………………………………………………………………..……..;
- ………………………………………………………- podwykonawcą będzie ……………………...
…………………………………………………………………………………………...……………..;
V. Akceptujemy:
a) przedstawioną formę finansowania i termin płatności faktury określony przez Zamawiającego w SIWZ,
b) wskazany w istotnych warunkach zamówienia czas związania ofertą,
c) postanowienia wzoru umowy.
VI. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 177, poz. 1054, ze zm.);
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na
podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze
zm.), należy skreślić powyższe oświadczenie i przedłożyć wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz jej wartość bez kwoty podatku.
VII. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do podpisania umowy na
warunkach zawartych w istotnych warunkach zamówienia oraz w formularzu ofertowym, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego, po uprzednim wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
VIII. Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr
47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) ** Wykonawca zastrzega niżej wymienione informacje,
które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
a) …………………………………………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………………
d) …………………………………………………………………………………………………………
e) …………………………………………………………………………………………………………
IX. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:
……………….…………………………………………………………………………….………………………………
……………….…………………………………………………………………………….………………………………
…………….…………………………………………………………………………….…………………………………
……………….…………………………………………………………………………….………………………………
……………….…………………………………………………………………………….………………………………
……………….…………………………………………………………………………….………………………………
……………….…………………………………………………………………………….………………………………
……………….…………………………………………………………………………….………………………………

Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

..............................., dnia................................ 2019 roku

...............................................................
podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu

