
 

„Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 
 

-    -   
- 

 

_______________________________ 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
 
 

 
 

 

O F E R T A    W Y K O N A W C Y   
 

 
 

                Do  Burmistrza  Krotoszyna 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

„Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie 
Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 

 
 

 
 

1. Oferujemy realizację w/w zamówienia za następującym wynagrodzeniem ryczałtowym : 
 

      Cz. I. Zamykanie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krotoszynie 
     w kwocie  .................................................  zł /bez podatku VAT/. 
     Podatek VAT wynosi ...... %, co stanowi kwotę : ................................ 
     Ogółem wartość oferty wynosi: ................................ zł /z podatkiem VAT/ 
     słownie : ..................................................................................................................................       

     Cz. II. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Chwałkach, 
Dunkowej i Sulmierzycach 

     w kwocie  .................................................  zł /bez podatku VAT/. 
     Podatek VAT wynosi ...... %, co stanowi kwotę : ................................ 
     Ogółem wartość oferty wynosi: ................................ zł /z podatkiem VAT/ 
     słownie : .................................................................................................................................. 
 

 Całkowita wartość oferty (cz. I + II) wynosi ......................................... PLN (brutto)* 
słownie ..................................................................................................................................... 

 

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania   
zamówienia. 

3. Składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia.* *  

4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i przedkładamy dokumenty 
i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków. 

 

 

5. Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami za wyjątkiem niżej opisanych prac: 
................................................................................................................................................. 

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

6. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia   
i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń, zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego  
wykonania  zamówienia  (w  tym  celu  zapoznaliśmy  się z  dokumentacją  projektową          
i  przyszłym  placem  budowy) oraz akceptujemy treść projektu umowy.  

 

7. Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu, najpóźniej przed podpisaniem umowy 
złożymy Zamawiającemu wykazane w ofercie uprawnienia kierownika budowy oraz wpis 
w/w osoby na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony 
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 

 

 



 

„Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 
 

-    -   
- 

8. Oświadczamy, że w przypadku otrzymania zamówienia przejmujemy odpowiedzialność            
za plac budowy oraz elementy się na nim znajdujące do czasu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

 

9. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności faktur w ciągu 30 dni od daty  
otrzymania  ich przez Zamawiającego. Płatność Zamawiający przekaże na konto 
Wykonawcy nr :    ………………………………………………………..………………… 

 

10. Oświadczamy,  że  na  wyżej  wymieniony  przedmiot  zamówienia  udzielamy  
gwarancji  na okres 3 lat od daty odbioru końcowego zadania i po wykonaniu robót 
przedłożymy „Kartę Gwarancyjną”, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik D do 
SIWZ. 

 

11. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie : od dnia podpisania umowy 
do 31 grudnia 2012 r.  

 

12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.       
 

13. Oświadczamy, że w przypadku  wygrania przetargu  uważamy  się za  zobowiązanych        
do zawarcia umowy  po upływie terminów  określonych w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, nie 
później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą ( z zastrzeżeniem określonym 
w ustawie PZP), licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

 

14. W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do wniesienia - przed podpisaniem 
umowy - zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie. 

 

15. Załącznikami  do niniejszej oferty są : 
 

1/...................................................................................................................................................................... 

2/...................................................................................................................................................................... 

3/...................................................................................................................................................................... 

4/...................................................................................................................................................................... 
5/...................................................................................................................................................................... 

6/...................................................................................................................................................................... 

7/...................................................................................................................................................................... 

8/...................................................................................................................................................................... 
9/...................................................................................................................................................................... 

10/...................................................................................................................................................................... 

 
 Na …… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 

 

    Miejsce i data: ___________________ 
_________________________ 

(pieczątka i podpis uprawnionego 
przedstawiciela wykonawcy) 

 
 
 
* wypełnić w razie składania oferty na całość zadania 
** niepotrzebne skreślić 
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-    -   
- 

 
Załącznik nr 2 

 
 
  ______________________________ 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. zadania 
inwestycyjnego pn. : 

 
 

„Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie 
Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 

     
  Cz. I. Zamykanie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krotoszynie*. 
 Cz. II. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Chwałkach, Dunkowej 

i Sulmierzycach * 
 

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 
zm.), a w tym:  
 
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia; 
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 

Miejsce i data  : .________________________                
 

                                                         
____________________________ 

(pieczątka i podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
 

 



 

„Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 
 

-    -   
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Załącznik  nr  3 
_________________________________ 
  (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 
 

     WYKAZ  ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dot. zadania inwestycyjnego pn. : 

 
 

„Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie 
Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 

     
Wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie. 
 
UWAGA !    Należy wypełnić formularz na te części zadania, na które zostaje składana oferta. 
 

 

  Cz. I. Zamykanie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krotoszynie. 
 

 

Należy wykazać min. 1 zadanie polegające na rekultywacji składowisk odpadów lub 
rekultywacji terenów zdegradowanych o pow. min. 2 ha.  
 
 

Lp Nazwa zadania i miejsce 
jego wykonywania 

Zakres robót 
/powierzchnia/ 

Wartość 
zamówienia 

(brutto) 
/PLN/ 

Termin 
zakończenia 

(m-c/rok) 

Nazwa 
Zleceniodawcy 

(dokładny adres,  
nr telefonu i fax-u) 

1.      

2.      

 3.      
 

 
Cz. II. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Chwałkach, 

Dunkowej i Sulmierzycach * 
 

Należy wykazać min. 1 zadanie polegające na rekultywacji składowisk odpadów lub 
rekultywacji terenów zdegradowanych o pow. o pow. min. 1 ha. 

Lp Nazwa zadania i miejsce 
jego wykonywania 

Zakres robót 
długość/ 

powierzchnia 

Wartość 
zamówienia 

(brutto) 
/PLN/ 

Termin 
zakończenia 

(m-c/rok) 

Nazwa 
Zleceniodawcy 

(dokładny adres,  
nr telefonu i fax-u) 

1.      

2.      

 3.      

 

 



 

„Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 
 

-    -   
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 W przypadku wykazania w tabeli powyżej zadania, w skład którego wchodzi większy zakres 
robót, należy podać dane dotyczące całości wykonanego zadania, a następnie wyodrębnić 
zakres robót wymagany przez Zamawiającego oraz  podać jego wartość i termin realizacji.  
 
 
Oświadczam, że korzystam / nie korzystam* z wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego. 
Podmiot ten jest moim podwykonawcą w zakresie robót 
............................................................................................................. 
 
Uwaga ! Każde z zadań należy poprzeć dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 

 
 
 
 
 
Miejsce i data: ____________________                

______________________________ 
(pieczątka i podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

„Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 
 

-    -   
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Załącznik  nr  4 
_____________________________ 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 
ZAMÓWIENIA 

 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dot. zadania inwestycyjnego pn. : 

 
 

„Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie 
Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 

 
 
 

  KADRA ODPOWIEDZIALNA ZA KIEROWANIE ROBOTAMI:  
 

 UWAGA !    Należy wypełnić formularz na te części zadania, na które zostaje składana oferta. 
 

 Cz. I. Zamykanie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krotoszynie. 
 

 

Imię i nazwisko Funkcja 
/zakres wykonywanych czynności/ 

doświadczenie 
zawodowe 
/ w latach / 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 

osobami 

1. Kierownik budowy w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

 

 

 

 

2. 
Kierownik robót w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci 
kanalizacyjnych  

 

nie dotyczy 

 

 

 

  UWAGA !  Oświadczamy, że: 

1*. dysponujemy osobą wymienioną  w w/w tabeli poz.  ………  oraz ............ wykazu, 
2*. nie dysponujemy osobą wymienioną w w/w tabeli poz. ………  oraz .………  wykazu, lecz polegając na 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na warunkach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy PZP., będziemy dysponować tymi osobami, na potwierdzenie czego, za łączamy pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do dyspozycji tych osób na okres ich udziału w 
wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną nam udostępnione. 

      Podmiot ten jest / nie jest * moim podwykonawcą. 
 

Cz. II. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Chwałkach, 
Dunkowej i Sulmierzycach  

 

 
Imię i nazwisko 

Funkcja 
/zakres wykonywanych czynności/ 

doświadczenie 
zawodowe 
/w latach / 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 
osobami 

1. Kierownik budowy w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 

 

 

 

 
 

  UWAGA !  Oświadczamy, że: 

1*. dysponujemy osobą wymienioną  w w/w tabeli poz.  ………  oraz ............ wykazu, 
2*. nie dysponujemy osobą wymienioną w w/w tabeli poz. ………  oraz .………  wykazu, lecz polegając na 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na warunkach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy PZP., będziemy dysponować tymi osobami, na potwierdzenie czego, za łączamy pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do dyspozycji tych osób na okres ich udziału w 
wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną nam udostępnione. 

      Podmiot ten jest / nie jest * moim podwykonawcą. 
 

    Miejsce i data  : _____________________ 
_______________________________ 

(pieczątka i podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 

 



 

„Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 
 

-    -   
- 

 
 

Załącznik nr 5 
  ______________________________ 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
OŚWIADCZENIE  O  POSIADANIU  WYMAGANYCH  UPRAWNIEŃ 

 
UWAGA !    Należy wypełnić formularz na te części zadania, na które zostaje składana oferta. 
 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. zadania 
inwestycyjnego pn. : 

 
 

„Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie 
Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 

 
oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia: 
 
Cz. I. Zamykanie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krotoszynie. 

 

Lp. 
 

Imię i nazwisko 

 

Funkcja 
/zakres wykonywanych 

czynności/ 

 

Posiadane uprawnienia /zakres, numer, 
data wydania/ 

1.  Kierownik budowy  

 

Numer   ......................................... 

Data       ........................................ 

Zakres..................................................... 

2.  Kierownik robót 

 

Numer   ......................................... 

Data       ........................................ 

Zakres..................................................... 

 

Cz. II. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Chwałkach, 
Dunkowej i Sulmierzycach  

 

Lp. 
 

Imię i nazwisko 

 

Funkcja 
/zakres wykonywanych 

czynności/ 

 

Posiadane uprawnienia /zakres, numer, 
data wydania/ 

1.  Kierownik robót  

 

Numer   ......................................... 

Data       ........................................ 

Zakres..................................................... 

 

Miejsce i data  : .________________________                
 

                                                          
____________________________ 

(pieczątka i podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 
 
  ______________________________ 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 
 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  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. ZE ZM.)  
 

 
 
 
 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. zadania 
inwestycyjnego pn. : 
 

 
 

„Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie 
Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 

 
 
 
 

  Cz. I. Zamykanie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krotoszynie*. 
 Cz. II. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Chwałkach, 

Dunkowej i Sulmierzycach * 
 
 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 
 
 

 
 
 
 

Miejsce i data  : .________________________                
 

                                                          
____________________________ 

(pieczątka i podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
Uwaga ! : Powyższe oświadczenie oraz dokumenty określone w pkt. IX C SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także podmioty na zasobach których Wykonawca polega na warunkach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP., jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia. 
 

 



 

„Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 
 

-    -   
- 

 
 

Załącznik nr 8  
/jeśli dotyczy/ 

 
  ______________________________ 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ O BRAKU PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT 2 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 

2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
( T.J. DZ. U. Z  2010 R. NR 113, POZ. 759. ZE ZM.) 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. zadania 

inwestycyjnego pn. : 
 

 
 

„Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie 
Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 

 
  Cz. I. Zamykanie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krotoszynie*. 
 Cz.II. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Chwałkach, 

Dunkowej i Sulmierzycach * 
 

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………….......…….................. ,  
                                                                                                        (Imię i nazwisko) 
 
prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej numer …….................................... prowadzonej przez 
………………………………...........................................………………….………….............., 
z siedzibą w(e) ….....……………………………………., ul. .................................................... 
 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ: 
―    nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji* 
―    nie ogłoszono w stosunku do mnie upadłości * 
―    po ogłoszeniu upadłości zawarto ze mną układ zatwierdzony prawomocnym  

    postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez  
    likwidację majątku upadłego* 

 
 

Miejsce i data  : .________________________           
____________________________ 

(pieczątka i podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
Uwaga ! : Powyższe oświadczenie składają osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, prowadzące działalność 
gospodarczą, oraz będące wspólnikami spółki cywilnej.  

 


