
Załącznik nr 1 

-wzór formularza oferty

….…………………..……                                                                                                    …………………………
(pieczęć  wykonawcy)                                                                  (miejscowość i data)

FORMULARZ  OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 
ul. Grenadierów 21
41-216 Sosnowiec

NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Ochrona fizyczna obiektów  i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz konwój wartości pieniężnych”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:
MPGO.271.05.2015

1) Dane o wykonawcy (firmie):

PEŁNA NAZWA FIRMY:

SIEDZIBA FIRMY:

ADRES FIRMY:

REGON Nr: NIP Nr:

NR TELEFONU: NR FAKSU:

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ:
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2) Osoby upoważnione do reprezentowania:

imię i nazwisko .........................................................................................      

jako………………………..................................................................................

na podstawie…………………………..................................................................

( nazwa i cechy dokumentu ustanawiającego reprezentanta)

imię i nazwisko .........................................................................................      

jako………………………..................................................................................

na podstawie…………………………..................................................................

( nazwa i cechy dokumentu ustanawiającego reprezentanta)

Ja (my) niżej podpisany(i) oferuję (emy):
wykonanie  przedmiotu  zamówienia  określonego  Specyfikacją  Istotnych  Warunków
Zamówienia na następujących warunkach :

cena (brutto):.............................. zł 

słownie: ...................................................................... 

w tym:

 ……………………………zł netto słownie: ............................................................... 

 i ……………… zł VAT słownie: ...................................................................................... 

tj. cena brutto roboczogodziny ………….zł  (w tym netto ……….. zł  i  VAT ………… zł )   x  łączna

ilość roboczogodzin ochrony (23 208 godz.)

+ stawka brutto za 1 konwój ……….. zł, (w tym netto ……. zł i VAT ……… zł)   x maks. ilość

konwojów (24)

termin płatności: do 30 dni od otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiającego
termin realizacji zamówienia: od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Oświadczam, że
1. Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie wnoszę do

niej zastrzeżeń oraz akceptuję warunki w niej zawarte.
2. Akceptuję  treść  wzoru  umowy,  którą  w  przypadku  uznania  mojej  oferty  za

najkorzystniejszą  podpiszę  na  określonych  w  niej  warunkach  w  miejscu  i  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Nie  uczestniczę(-ymy)  jako  Wykonawca  w  jakiejkolwiek  innej  ofercie  złożonej  w  celu
udzielenia niniejszego zamówienia.

4. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych żadne
z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji/wskazane  poniżej  informacje  zawarte
w ofercie  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu  przepisów o  zwalczaniu
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nieuczciwej  konkurencji  i  w  związku  z  niniejszym  nie  mogą  być  udostępniane,
w szczególności innym uczestnikom postępowania.1 

Nie zastrzegam(y) informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych. 

5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

6. Wyliczenie ceny oferty sporządziłem zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi
w SIWZ.

7. Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać sam, za wyjątkiem następujących części:
.....................................................................................................................................................

(nazwa części zamówienia, jaką zamierzamy powierzyć podwykonawcom)

8. Niniejsza oferta  wraz  z  załącznikami  zawiera ................ stron, ponumerowanych            
od nr ......... do  nr ..............

Ofertę podpisano dnia .............................
Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty oraz wykazy:

1. ....................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
4. .................................................................  itd.

Imię i nazwisko Podpis Wykonawcy lub Reprezentanta
przez niego ustanowionego 
(wraz z pieczątką)

1. ............................................            ...............................................................

2. ............................................ ...............................................................

3. ............................................ ...............................................................

  Informacje dla wykonawców:
(*)-wybrać właściwe, niepotrzebne skreślić

1 Niepotrzebne skreślić.
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. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)

Od do



Załącznik nr 2 
- wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

              
….…………………..……                                                                                                    …………………………
(pieczęć  wykonawcy)                                                                  (miejscowość i data)

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Grenadierów 21
41 - 216 Sosnowiec

NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Ochrona fizyczna obiektów  i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz konwój wartości pieniężnych”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:
MPGO.271.05.2015

OŚWIADCZENIE  O SPEŁNIANIU  WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 PKT 1-4

Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z  dnia  29  stycznia  2004r.  (tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2013r.,  poz.  907,  ze  zmianami)
oświadczam(y),  że spełniam(y) warunki udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego,  o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4:

1) posiadam(-y)  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  lub  czynności  objętych
niniejszym  zamówieniem,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  posiadania
takich uprawnień.

2) posiadam(-y) niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuję(-emy)  odpowiednim  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do
wykonania niniejszego zamówienia;

4) znajduję(-emy) się w sytuacji  ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia.

                                                                                                                                       
                                                                                                                ….………………………………………….

/podpis osoby (osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania wykonawcy/
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                         Załącznik nr 3
- wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

….…………………..……                                                                                                    …………………………
(pieczęć  wykonawcy)                                                                  (miejscowość i data)

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
  ul. Grenadierów 21
41 - 216 Sosnowiec

NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Ochrona fizyczna obiektów  i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz konwój wartości pieniężnych”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:
MPGO.271.05.2015

Oświadczam(y),  że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

                                
                                                                                                                          ….…………………………………

/podpis osoby (osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania wykonawcy/
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Załącznik nr 4 
- wzór wykazu usług

….…………………..……                                                                                                    …………………………
(pieczęć  wykonawcy)                                                                  (miejscowość i data)

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Grenadierów 21
41 - 216 Sosnowiec

NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Ochrona fizyczna obiektów  i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz konwój wartości pieniężnych”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:
MPGO.271.05.2015

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Lp. Przedmiot zamówienia Wartość usługi
(brutto)

Data wykonania
usługi

podmiot, na
rzecz którego
usługi zostały

wykonane 

                     ….…………………………………
/podpis osoby (osób) uprawnionej(-ych)

do reprezentowania wykonawcy/

UWAGA:    Jeżeli  Wykonawca  jest  w trakcie  wykonywania  usługi  podana wartość  kwotowa winna

dotyczyć wyłącznie usługi już zrealizowanej.
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Załącznik nr 5

Wycena usługi 

Usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Odpadami  Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz konwój wartości pieniężnych.

TABELA NR 1

lp. Przedmiot zamówienia
Ilość Wartość jednostkowa

brutto (zł)

Cena  brutto (zł)

kol. 3 x kol.4

1 2 3 4 5

Usługa ochrony
23 208

godzin

Usługa konwoju 24 konwoje

Razem

                                                                                                           

                                                                                                                         ….…………………………………
/podpis osoby (osób) uprawnionej(-ych)

do reprezentowania wykonawcy/
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Załącznik nr 6
.....................................................

(pieczęć wykonawcy)

Ja, niżej podpisana(y)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że: należę / nie należę * do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2

pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:**

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Data ……………………………………
                                                                                                                        ….…………………………………

/podpis osoby (osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania wykonawcy/

*   - niepotrzebne wykreślić
** - należy wypełnić w przypadku gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej
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Załącznik nr 7
- wzór wykazu usług w celu przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie”.

                                                                                                                                          ….…………………..
……                                                                                                     …………………………
(pieczęć  wykonawcy)                                                                  (miejscowość i data)

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Grenadierów 21
41 - 216 Sosnowiec

NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Ochrona fizyczna obiektów  i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o. w Sosnowcu oraz konwój wartości pieniężnych”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:
MPGO.271.05.2015

Wykaz usług w celu przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie”.

Lp. Przedmiot zamówienia Wartość usługi
(brutto)

Data wykonania
usługi

podmiot, na
rzecz którego
usługi zostały

wykonane 

         
                                                                                                                           ….…………………………………

/podpis osoby (osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania wykonawcy/
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