
Załącznik nr 1

………………………………………
/nazwa i adres wykonawcy/

FORMULA  R      Z     OFERTY  
…………............................

miejscowość, data

Gmina Braniewo

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH 

OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
NA TERENIE GMINY BRANIEWO”.

.................................................................................................................................................
(Nazwa Wykonawcy)

Numer telefonu Wykonawcy: ...................................... 
Numer  faksu Wykonawcy:........................................... 
Adres poczty elektronicznej:…………………………

zobowiązuje się do wykonania w/w zadania za kwotę ......................................... zł brutto

( słownie:...............................................................................................................zł brutto)

za 1 Mg odpadu

Oświadczamy, że podana kwota obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu, wzorem umowy i akceptujemy je
bez zastrzeżeń.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do czasu zawarcia umowy, 
jednak nie dłużej niż 30 dni z uwzględnieniem zapisów pkt. 10 siwz.

3. W przypadku przyjęcia naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Wadium w kwocie ...................zł zostało wniesione w dniu .............................

w formie ...................................................(dowód wniesienia wadium w załączeniu).

6. Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: ...................................................................

7. Oferta zawiera:
a) ……………………………………….
b) ………………………………………

……………………………………
(podpisy osób   uprawnionych do reprezentowania)



Załącznik nr 2

....................................
/nazwa i adres 
wykonawcy/

………….. …............................
miejscowość, data

 OŚWI   ADCZENI   E    WYKONAWCY

Na podstawie  art.  44  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych
( t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

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

(imię i nazwisko osoby upoważnionej – stanowisko)

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

(imię i nazwisko osoby upoważnionej – stanowisko)

działając w imieniu i na rzecz ......................................................................................................

( nazwa przedsiębiorcy/konsorcjum/spółki cywilnej)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne na zadanie p.n.:

„ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH 
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

NA TERENIE GMINY BRANIEWO”

Oświadczam/ Oświadczamy że, spełniamy wszystkie warunki udziału 
w w/w. postępowaniu tj.:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1);

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia(art. 22 ust. 1 pkt 2);
3)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi 

do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3);
4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej(art. 22 ust. 1 pkt 4).

…….......................................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania)



Załącznik nr 3

…………………………….

…………………………….
/nazwa i adres wykonawcy/

I  NFORMACJ  A O P  ODWYKONAWCACH*

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa ............................................................................................................................. .................................................................

Siedziba ………………………………………………………................................................................................................................

Lp Opis zamówienia, którą będzie wykonywał Podwykonawca

...............................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania)

* Powyższy formularz należy wypełnić tylko w przypadku powierzenia realizacji prac podwykonawcom.



Załącznik nr 4

.......................................
/nazwa i adres wykonawcy/

…………..…............................
miejscowość, data

   OŚWI         ADC  Z  ENI         E   
WYKONAWCY

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

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

(imię i nazwisko osoby upoważnionej – stanowisko)

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

(imię i nazwisko osoby upoważnionej – stanowisko)

działając w imieniu i na rzecz ......................................................................................................

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

( nazwa przedsiębiorcy/konsorcjum/spółki cywilnej)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne na zadanie p.n.:

„ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH 
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

NA TERENIE GMINY BRANIEWO”.

Oświadczam/Oświadczamy:

że  nie  podlegam/my  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010
r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

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



Załącznik nr 6

…………………………………………….. ...................................................
/miejscowość, data/

…………………………….
/nazwa i adres Wykonawcy/

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
( t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Lp. Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

………….................................................
(pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania )

* Powyższy formularz należy wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej. 
Jeżeli nie należy do grupy kapitałowej należy wypełnić załącznik nr 7.



Załącznik nr 7

....................................
/nazwa i adres  
Wykonawcy/

…………..…............................
miejscowość, data

INFORMACJA

Zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Prawo Zamówień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U.
z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

informuję/informujemy, że nie należę/ nie należymy do grupy kapitałowej.

…….......................................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania )

* Powyższy formularz należy wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 
Jeżeli należy do grupy kapitałowej należy wypełnić załącznik nr 7.


