…………………………..
(miejsce i data sporządzenia)

FORMULARZ OFERTOWY
DLA PRZETARGU NIEORGANICZONEGO NA:
wykonanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2016 r.”

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Fredropol
37-734 Fredropol
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) Cena naszej oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:
Część I zamówienia ;
......................... PLN brutto, (słownie: .........................................................................PLN),
…………………PLN brutto za 1 miesiąc
Część II zamówienia ;
......................... PLN brutto, (słownie: .........................................................................PLN),
…………… ……PLN brutto za 1 miesiąc
2) Termin płatności faktury …………………………………

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Kalkulacja ceny oferty stanowi treść oferty i została załączona – jako załączniki do niniejszego formularza
oferty.
W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
określone przedmiarem robót i obowiązującymi normami.
Spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
Zapoznaliśmy się i akceptuje bez zastrzeżeń treść SIWZ dla niniejszego zamówienia,
a w szczególności treść wzoru umowy.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się zawrzeć umowę na warunkach określonych we
wzorze umowy, w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
Akceptujemy w pełni bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia SIWZ dla niniejszego zamówienia,
wyjaśnień do tej SIWZ oraz modyfikacji SIWZ.
Gwarantuję wykonanie zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji.
Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10) Składamy niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia],
11) Nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej niniejszego zamówienia.
12) Zobowiązujmy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do .......................
13) Nazwa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których będą przekazywane odebrane
odpady …………………………………………………………………………………………. …………………
……………………………………………………………………………………………………………………....
(art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt, zobowiązuje do
wskazania instalacji w ofercie - w przypadku przetargu na odbieranie i zagospodarowywanie tych odpadów).

14) Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w kwocie .............. w formie ...............................................
Zwrot wadium należy dokonać na rachunek nr ............................................................

Załącznikami niniejszej oferty, wymaganymi przez Zamawiającego, a zestawionymi w SIWZ są :
- Kalkulacja ceny oferty
- oświadczenie wynikające z treści art.22 ust.1 ustawy Pzp
- oświadczenie wynikające z treści art.24 ust.1 –2 ustawy Pzp
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej
- aktualne zaświadczenie z ZUS lub KRUS
- aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu o braku zaległości w zobowiązaniach
podatkowych
- wykaz wykonanych usług i poświadczenia
- wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
- wpis do rejestru działalności regulowanej
- baza magazynowo-transportowa
- wykaz pojazdów do realizacji zamówienia
- informacja o przynależności do grupy kapitałowej,
- informacja o podwykonawcach
- informacja o obowiązku podatkowym
- polisa o.c.
- parafowany wzór umowy

ZAŁ.1
ZAŁ.2
ZAŁ.3
ZAŁ.4
ZAŁ.5
ZAŁ.6
ZAŁ.7
ZAŁ.8
ZAŁ.9
ZAŁ.10
ZAŁ.11
ZAŁ.12
ZAŁ.13
ZAŁ.14
ZAŁ.15
ZAŁ.16

PODPIS(Y):

Załącznik .............. do formularza ofertowego dla przetargu nieograniczonego na „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2016 r.”

KALKULACJA CENY OFERTY
Część I zamówienia
1. Cena oferty – wpisana w pkt 1 Formularza ofertowego – wynika z następującego wyliczenia
Wykonawcy:
Cof = CNETTO + Kwota VAT
Gdzie odpowiednio:
Cena netto wynosi:……………………………. PLN (słownie:……………………………………..)
Stawka VAT wynosi :……………………………% (słownie:……………………………………….)
Kwota VAT wynosi: …………………………… PLN (słownie:……………………………………..)
Cena brutto (Cof) wynosi: ……………….……. PLN (słownie:……………………………………..)

2. Oświadczam(y), że cenę – Cof – skalkulowałem(liśmy) w sposób i na warunkach określonych w SIWZ , tzn.:
1) Cena – Cof – jest podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
2) Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych zaokrągleń dla cen podanych z dokładnością większą niż 2
miejsca po przecinku, lecz uzna, że w ofercie brakuje ceny.
4) Obliczona cena obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w SIWZ jest ceną kompletną,
jednoznaczną i ostateczną.

PODPIS(Y):

Załącznik .............. do formularza ofertowego dla przetargu nieograniczonego na „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2016 r.”

KALKULACJA CENY OFERTY
Część II zamówienia
1. Cena oferty – wpisana w pkt 1 Formularza ofertowego – wynika z następującego wyliczenia
Wykonawcy:
Cof = CNETTO + Kwota VAT
Gdzie odpowiednio:
Cena netto wynosi:……………………………. PLN (słownie:……………………………………..)
Stawka VAT wynosi :……………………………% (słownie:……………………………………….)
Kwota VAT wynosi: …………………………… PLN (słownie:……………………………………..)
Cena brutto (Cof) wynosi: ……………….……. PLN (słownie:……………………………………..)

2. Oświadczam(y), że cenę – Cof – skalkulowałem(liśmy) w sposób i na warunkach określonych w SIWZ , tzn.:
1) Cena – Cof – jest podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
2) Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych zaokrągleń dla cen podanych z dokładnością większą niż 2
miejsca po przecinku, lecz uzna, że w ofercie brakuje ceny..
4) Obliczona cena obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w SIWZ jest ceną kompletną,
jednoznaczną i ostateczną.

PODPIS(Y):

Załącznik ............... – Wzór oświadczenia wykonawcy, na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232 z późn. zm.) o spełnianiu warunków udziału w
niniejszym postępowaniu1.
………………………………..
(miejsce i data sporządzenia)

1.

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Fredropol
37-734 Fredropol

2.

WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

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

OŚWIADCZAMY, ŻE:
stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2014 r. poz.1232 z
późn. zm.) spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2016 r.”
dotyczące ;
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.,
UWAGA:
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go stosunków jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.

PODPIS(Y):

1

W przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Partnerzy.

Załącznik .............– Wzór oświadczenia wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2014 r. poz. 1232 z późn. zm.), o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu2.
………………………………..
(miejsce i data sporządzenia)
1.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Fredropol
37-734 Fredropol
2.

WYKONAWCA :

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

OŚWIADCZAMY, ŻE:
stosownie do treści art. 24 ust. 1,2 i 2a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1232 z późn. zm.) nie podlegamy wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2015 r.”
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się :
1) 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 ;
2) 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;
3) 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;
4) 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;
5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
2

W przypadku oferty wspólnej składa każdy Partner osobno.

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowoakcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących prace 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) 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;
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
9) 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;
10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowoakcyjną lub osobą 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.), 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.
2a. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności,
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął
konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu
naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

PODPIS(Y):

Załącznik ............. – Wykaz wykonanych usług
……………………….

(miejsce i data sporządzenia)

1.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Fredropol
37-734 Fredropol
2.

WYKONAWCA :

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Uczestnicząc w zamówieniu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy
Fredropol w 2016 r.”

OŚWIADCZAM, ŻE:
w ostatnich trzech latach wykonaliśmy usługi :

Zleceniodawca
(adres)

Nazwa zrealizowanego
zadania (zakres prac)

Wartość usługi
(brutto)

Okres realizacji
(od - do)

PODPIS(Y):

Załącznik ............. – Opis bazy magazynowo-transportowej, niezbędnej do wykonywania zamówienia,
wraz z informacją o podstawie do dysponowania
………………………………..
(miejsce i data sporządzenia)
1.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Fredropol
37-734 Fredropol
2.

WYKONAWCA (PARTNER):

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZAM, ŻE:
Posiadamy/dysponujemy bazą magazynowo-transportową niezbędną do wykonania zamówienia
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2016 r.”

1. Dysponuję/ będę dysponować* bazą magazynowo-transportową.
2. Baza magazynowo-transportowa znajduje się w miejscowości (adres) …………………………………..
…………………………..………………… w odległości …….km od granicy Gminy Fredropol.
3. Posiadam/będę posiadać tytuł prawny* do terenu, na którym jest/będzie* baza magazynowotransportowa ......................................................................................................................................
(należy wskazać rodzaj dysponowania nieruchomością).
4. Baza magazynowo-transportowa odpowiada/* nie odpowiada wymaganiom określonym w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz.U.2013 poz. 122.
Opis bazy magazynowo-transportowej ;
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić

PODPIS(Y):

Załącznik ............. – Wykaz pojazdów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacją o podstawie do dysponowania
………………………………..
(miejsce i data sporządzenia)
1.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Fredropol
37-734 Fredropol
2.

WYKONAWCA (PARTNER):

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZAM, ŻE:
Posiadamy potencjał techniczny który będzie uczestniczył w wykonaniu niniejszego zamówienia„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol w 2016 r.”

Oświadczamy, że posiadam/y potencjał techniczny :
Wymóg

opis( wyposażenie,
ładowność,
dopuszczalna masa
całkowita itp)

Rodzaj pojazdu/marka

sprzęt własny
1
sprzęt innego podmiotu

dwa samochody
specjalistyczne bezpylne
o minimalnej kubaturze
3
3 m przystosowanymi do
odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych;
dwa samochody
przystosowane do
odbierania selektywnie
zebranych odpadów
komunalnych;
jeden pojazd o
ładowności minimalnej
3,5 Mg do odbierania
odpadów bez funkcji
kompaktującej
jeden pojazd
małogabarytowy
przystosowany do
odbioru odpadów
komunalnych z posesji o
utrudnionym dojeździe
1

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i będzie polegać na potencjale
technicznym innych podmiotów ( niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków)
obowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

PODPIS(Y):

Załącznik ............. – Wzór Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232 z
późn. zm.),
………………………………..
(miejsce i data sporządzenia)
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Fredropol
37-734 Fredropol
2.

WYKONAWCA (PARTNER):

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZAM, ŻE:

Uczestnicząc w zamówieniu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy
Fredropol w 2016 r.”

- nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.)*.
- należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.)*. Na potwierdzenie powyższego przedkładam listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, - zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp a w skład tej grupy
wchodzą następujące podmioty:
LISTA PODMIOTÓW *
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp
Lp

Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

PODPIS(Y):

* niepotrzebne skreślić

Uwaga: Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, po.
331 z późn. zm.) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowania w sposób bezpośredni lub
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Załącznik ............. – Wzór informacji o udziale podwykonawców w realizacji zamówienia art.36b
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232 z
późn. zmianami),
………………………………..
(miejsce i data sporządzenia)

1.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Fredropol
37-734 Fredropol
2.

WYKONAWCA (PARTNER):

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Uczestnicząc w zamówieniu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy

Fredropol w 2016 r.”
OŚWIADCZAM, ŻE:

- wykonam przedmiot zamówienia samodzielnie
- zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
w następującym zakresie ;
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

PODPIS(Y):

Załącznik ............. – Wzór informacji o obowiązku podatkowym w realizacji zamówienia art.91 ust.3a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232 z późn.
zmianami),

………………………………..
(miejsce i data sporządzenia)
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Fredropol
37-734 Fredropol
WYKONAWCA (PARTNER):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Uczestnicząc w zamówieniu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy

Fredropol w 2016 r.”

OŚWIADCZAM, ŻE:

1. Oświadczam/y, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług* (Dz.U. 2015 poz.605)
2. Oświadczam/y, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług* (Dz.U. 2015 poz.605)
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………………………
objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto ( bez kwoty podatku) będzie wynosiła
…………………… zł.

PODPIS(Y):

* niepotrzebne skreślić

