
Załącznik nr 2

                                                     OFERTA

                                                                                 GMINA  BĘDZINO
                        76-037 Będzino 19

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  zamówieniu  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Odbiór i zagospodarowanie  odpadów  komunalnych
z nieruchomości  zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino

działając w imieniu i na rzecz :

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków
konsorcjum)

1.  SKŁADAM/Y OFERTĘ i oferuję/my wykonanie  przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami
zawartymi w Specyfikacji  Warunków Zamówienia 

za  cenę*                                                                                                           zł

( słownie złotych:                                                                                                 )

  W tym wartość podatku VAT (…..%):                                                                      )

(*cena – łączna cena brutto, obliczona na podstawie Formularza cenowego Zał. nr 2a)
obejmująca wszystkie należne podatki , w tym podatek VAT)

2.DEKLARUJEMY  mycie  i  dezynfekcję  pojemników  na  odpady  zmieszane   w  zabudowie
wielolokalowej  z  częstotliwością  jeden  raz  w  miesiącach  :  (należy  zaznaczyć  „X”  w
proponowanych miesiącach)

 □ maj, lipiec, wrzesień /2022 r.  
lub

□ maj, lipiec, wrzesień /2022 r. + kwiecień□ czerwiec□, sierpień □, październik□ /2022 r. 
    
Uwaga!  Częstotliwość  mycia  i  dezynfekcji  pojemników  w  zabudowie  wielolokalowej  stanowi
kryterium oceny ofert, które szczegółowo opisane zostało w Rozdziale XVI  SWZ.

3.DEKLARUJEMY ilość zbiórek odpadów wielkogabarytowych w tym mebli, zużytych opon,
odpadów elektrycznych i elektronicznych: (należy zaznaczyć „X” w proponowanym okresie)

       □ 2 x w trakcie realizacji zamówienia
      lub

     □ 4x w trakcie realizacji zamówienia

Uwaga! Częstotliwość odbioru odpadów stanowi kryterium oceny ofert, które szczegółowo opisane
zostało w Rozdziale XVI SWZ.

4. OŚWIADCZAM/Y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

5. OŚWIADCZAM/Y, że:
1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie zgodnym z zapisami SWZ,



2) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń ,
3) akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi  w projekcie umowy,
4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty ,
5) uważam/y  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  przez  90  dni  od  dnia  upływu  terminu

składania ofert ,
6) akceptujemy projekt umowy i w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy

się do zawarcia umowy .

6. OŚWIADCZAMY,  że  sposób  reprezentacji  Wykonawcy/Wykonawców¹  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia¹ dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

______________________________________________________________________ 
           (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

7.1  (jeśli  dotyczy)  W  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,
powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust.
1 ustawy PZP

 nazwa (firma) podmiotu:……………… w zakresie …………………………………… 
8.1 (jeśli dotyczy) Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części

zamówienia:
…………………………….……………….………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę podwykonawcy, jeżeli są już znani)

   9. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA

1) zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z
ofertą,  na  wymienionych  warunkach  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez
zamawiającego ;

2) zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości ____ % ceny ofertowej brutto.

3)  informuję, iż odpady odbierane od właścicieli nieruchomości w sposób selektywny w
celu zagospodarowania przekazane zostaną do  instalacji ______________________

                                                                                             (wpisać nazwę i lokalizację )

4)  informujemy,  że  odpady  komunalne  odebrane  od  właścicieli  nieruchomości  w  celu
zagospodarowania  będą  przekazywane  do  następującej  instalacji  komunalnej
_____________________________________________________________________

                                            (wpisać nazwę i lokalizację )

10.  Adres e-mail identyfikujący Wykonawcę (przy komunikacji)  ____________________

11.Zgodnie z § 13 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020r. roku w sprawie rodzajów podmiotowych środków dokumentów oraz innych
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.2020.2415) wskazuję
następujące oświadczenia lub dokumenty: 
-      znajdujące się w posiadaniu zamawiającego1

- dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i  bezpłatnych
baz danych1______________________________________________________________

12.SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) Formularz cenowy  
2) JEDZ
3) __________________________

13. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio
pozyskałem  w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  niniejszym
postępowaniu.

¹niepotrzebne skreślić



14. Zgodnie z ustawą o swobodzie  działalności gospodarczej  jestem :

 mikroprzedsiębiorstwem1/małym1/średnim1/dużym1/przedsiębiorstwem,innym1(wymienić)

Informacje dla Wykonawcy :

-  Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, i  przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji  Wykonawcy
przez osobę podpisującą ofertę.

-  w odniesieniu  do warunków dotyczących  kwalifikacji  zawodowych lub  doświadczenia wykonawcy  wspólnie
ubiegający  się o  udzielenie  zamówienia  (dotyczy  także  wspólników  spółki  cywilnej)  mogą  polegać  na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają  usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W
takim  przypadku,  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,  dołączają  do  oferty
oświadczenie, z którego wynika,     które    usługi (prace), wykonają poszczególni wykonawcy.

¹niepotrzebne skreślić
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