
   

Formularz oferty                   
wraz z załącznikami



Załącznik nr 1 do SIWZ 

………………………………………
                  (miejscowość,  data)   

                                                                  
....................................................................
   (pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

                                                                           

Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sułkowice Spółka z o.o.
Biertowice 236
32-440 Sułkowice 

O  F  E  R  T  A
Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym  na wykonanie: 
DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE
NOWEGO SAMOCHODU DO ZBIERANIA I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia ogółem
za kwotę:

Cena ofertowa netto Podatek VAT Cena ofertowa brutto
Cena 
samochodu  objętego
leasingiem

…………………… zł
słownie  …………….
………………………
…………

………… zł
(………..%)

………………… zł
słownie
……………………
……………………

Pozostały 
koszty związane 
z leasingiem 

………………………
……………. zł
słownie
………………………
………………………

………… zł
(………..%)

………………… zł
słownie……………
…………………….
……………………
…………………….

Gwarancja na nadwozie 
z zabudową

 

………………………….. miesięcy 
(minimalna 24 miesiące – maksymalna 48 miesięcy )

1. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.  

2. Wyżej wymienione dostawy wykonamy w terminie…………………………. 
3. Oferujemy następujące warunki płatności faktur: ………… ( min. 7 dni).
4. Deklarujemy czas trwania umowy leasingu -okres leasingowania: 60 miesięcy licząc od dnia odbioru

przedmiotu leasingu (pojazdu) potwierdzonego w pisemnym protokole odbioru.
5. Deklarujemy 59 równych rat leasingowych płatnych w terminach miesięcznych.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy

do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.



7. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne postanowienia,
które  wprowadzone  będą  do  umowy  zostały  przez  nas  zaakceptowane  i  zobowiązujemy  się
w przypadku  wyboru  naszej  oferty do zawarcia  umowy na wymienionych  warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczam, że jestem (zaznaczyć odpowiednie „x ”):
 Mikroprzedsiębiorstwem - zatrudniam średniorocznie do 10 osób
 Małym  przedsiębiorstwem  – zatrudniam średniorocznie mniej niż 50 osób
 Średnim przedsiębiorstwem  – zatrudniam średniorocznie mniej niż 250 osób
 Przedsiębiorstwem zatrudniającym średniorocznie więcej niż 250 osób

10. Oświadczam, 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.*

11. Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym:

_______________________ ______________________________
Imię i nazwisko e-mail

*niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …………………………………
2. …………………………………

                       

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

(podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

*  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreśleni

Załącznik Nr 1 do oferty



 
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sułkowice Spółka z o.o.
32-440 Sułkowice, Biertowice 236 

Wykonawca:
……………………………………………
……………………………………………
(Nazwa  i adres wykonawcy/ów)
reprezentowany przez:

……………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
pn. DOSTAWA  W  FORMIE  LEASINGU  OPERACYJNEGO  Z  OPCJĄ  WYKUPU
FABRYCZNIE  NOWEGO  SAMOCHODU  DO  ZBIERANIA  I  TRANSPORTU  ODPADÓW
KOMUNALNYCH,  prowadzonego  przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  Sułkowice   Spółka  z  o.o.
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz

SIWZ.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.

24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

okolicznością,  na  podstawie  art.  24  ust.  8  ustawy  Pzp  podjąłem  następujące  środki  naprawcze:  .

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

1. Oświadczamy, że ZAMIERZAMY / NIE ZMIERZAMY* powierzyć podwykonawcą wykonanie

następujących części zamówienia:

LP Nazwa części zamówienia Nazwa ( Firma) podwykonawcy 



2. Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………

…(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….……(podać  pełną  nazwę/firmę,

adres,  a  także  w  zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),nie  zachodzą  podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Oświadczam,  że  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji
o działalności gospodarczej o którym mowa w dziale VI punkt 2a  SIWZ dostępne są za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych pod adresem ………………………………………….

5. Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 2 do oferty



Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sułkowice Spółka z o.o.
32-440 Sułkowice, Biertowice 236 

Wykonawca:

……………………………………………
…………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
pn. DOSTAWA  W  FORMIE  LEASINGU  OPERACYJNEGO  Z  OPCJĄ  WYKUPU
FABRYCZNIE  NOWEGO  SAMOCHODU  DO  ZBIERANIA  I  TRANSPORTU  ODPADÓW
KOMUNALNYCH,  prowadzonego  przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  Sułkowice  Spółka  z  o.o.,
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  zamawiającego
w    w    rozdziale V pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania  warunków udziału w postępowaniu,  określonych przez

zamawiającego w rodziale V pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach

następującego/ych  podmiotu/ów:  ……………………………………,  w  następującym  zakresie:

……………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.        …………………………………………

                    (podpis)

Załącznik nr 3  do oferty 



_____________________________
(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. )

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na: 
DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE
NOWEGO SAMOCHODU DO ZBIERANIA I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
oświadczam, że:

 NIE NALEŻĘ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
( t. j. Dz. U. z 2019 poz. 369 )*

 NALEŻĘ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
( t. j. Dz. U. z 2019 poz. 369 )  łącznie z niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli
odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:*

LP Nazwa podmiotu i siedziba

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/  informacje potwierdzające, że powiązania pomiędzy
mną  a  ww.  Wykonawcą/  Wykonawcami  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  niniejszym
postępowaniu:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. ……………………………………………………
Miejscowość i data (pieczęcie i podpisy Wykonawcy lub Osób Uprawnionych)

*niepotrzebne skreślić

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie   – powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców występujących
wspólnie lub Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców.

UWAGA;  załącznik  należy  złożyć  w terminie  trzech  dnia  od  daty  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  wykazu
wykonawców którzy złożyli oferty.

Załącznik nr 4 do oferty



_____________________________
(Pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU
FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DO ZBIERANIA I TRANSPORTU

ODPADÓW KOMUNALNYCH

 
LP Liczba dostarczonych 

pojazdów
Rodzaj 
dostarczonych 
pojazdów

data zakończenia
dostawy

Podmiot na rzecz 
którego, dostawa 
była realizowana 

……………………………………. ……………………………………………………
Miejscowość i data     (pieczęcie i podpisy Wykonawcy lub Osób Uprawnionych)

W załączeniu dowody dotyczące wskazanych w wykazie dostaw, określające czy te dostawy zostały
wykonane należycie



Załącznik nr 5 do oferty 
   (Pieczęć wykonawcy )

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW 
DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE
NOWEGO SAMOCHODU DO ZBIERANIA I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Ja niżej 

podpisany(a) ....................................................................................................................................................

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

działający w imieniu podmiotu 

………………………………………………………….……………..……………………………………
 (nazwa i adres podmiotu)

Oświadczam, że 

......................................................................................................................................................
(nazwa i adres wykonawcy)

1. Udostępniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie:

………………………………………………………………………………………………………..
określenie zasobu – osoby (potencjał kadrowy)

………………………………………………………………………………………………………..
(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków w rozdziale V punkt 2 specyfikacji istotnych

warunków zamówienia)
2. Sposób korzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………..
3. Zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………
4. Będę realizował roboty budowlane, których dotyczą udostępniane zasoby, odnoszące się do 

warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia na których 
polega Wykonawca:

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

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………..
(Podpis osoby uprawnionej – udostępniającej zasoby)

.......................................data..............................

UWAGA:

*załącznik dotyczy wyłącznie wykonawców korzystających z zasobów innych podmiotów         



Załącznik nr 6 do oferty.

OPIS   PRZEDMIOT  U    ZAMÓWIENIA   ( minimalne wymagania)

SPECYFIKACJA TECHNICZN  A

1. Przedmiotem  zamówieni  jest:  dostawa  w  formie  leasingu  operacyjnego  fabrycznie  nowego  samochodu  z
zamontowaną śmieciarką z opcją wykupu. 

2. Podstawowe parametry techniczne śmieciarki

2.1. Podwozie samochodowe ciężarowe

L.p. Parametry techniczne wymagane

Potwierdzenie
spełniania
warunku

(tak/nie)*
Układ napędowy 4 x 2
Moc silnika pojazdu minimum 170 KM
Silnik spełnia wymagania  EURO   6   
Nadwozie zgodne z normą bezpieczeństwa PN EN 1501-1
Rozstaw osi 3.200 – 3.500 mm
Maksymalna szerokość pojazdu 2.200 mm
Dopuszczalna masa całkowita DMC 8.  5  00 kg
Dwuobwodowy układ hamulcowy z  ABS
Hamulce tarczowe na osi tylnej i przedniej
Światła do jazdy dziennej
Sygnał ostrzegawczy przy biegu wstecznym
Pojedynczy zbiornik paliwa min 100 litrów
Kabina wyposażona w instalację radiową i antenową oraz radio
Kierownica z lewej strony z regulowaną kolumną kierowniczą 
Tachograf cyfrowy z ważną legalizacją i zgodny z EC
Komputer pokładowy
Wykładzina podłogi kabiny z tworzywa + dywaniki
Fotel pasażera podwójny z pasami bezpieczeństwa
Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna szyby przedniej
Immobilaizer
Wydech pionowy z tyłu kabiny
Lusterka wsteczne podgrzewane ( prawe i lewe) 
Pojazd oznakowany zgodnie z par. 9 Rozporządzenia Ministra  Środowiska z dnia 07.10.2016 r.  w
sprawie wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r. poz.1742) 
Pojazd wyposażony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (DZ.U. z 2013 r.
poz. 122).
Dwa kliny pod koła mocowane do ramy pojazdu
   Koło zapasowe mocowane na ramie w dostępnym miejscu
Podnośnik 10 tonowy dostosowany do pojazdu
Profesjonalny klucz do odkręcania kół
Przyłącze elektryczne do zabudowy
Tylne lampy przeciwmgielne
Korek wlewu paliwa z kluczykiem
Chlapacze standardowe 
Gaśnica produkcji polskiej
Trójkąt ostrzegawczy



Przystawka odbioru mocy umożliwiająca napęd pompy hydraulicznej urządzenia
Kolor kabiny : żółto – pomarańczowy RAL 2011 oryginalny

2.2 Nadbudowa

Lp. Parametry techniczne wymagane

Potwierdzenie
spełniania
warunku
(tak/nie)

1 Pojemność zabudowy  7 – 8 m3
2 Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym                    

3
Zabudowa  szczelna, przystosowana do zbiórki odpadów komunalnych,
dno skrzyni ładunkowej wyposażone w zbiornik na odcieki z zaworem spustowym

4 Urządzenie zasypowe uniwersalne do pojemników od 120 do 1100 litrów                                 
wyprodukowanych zgodnie z normą PN-EN840

5 Stopień zagęszczenia odpadów min.1:5

6 Płyta zgniatająca o konstrukcji zapobiegającej przedostawaniu się na zewnątrz odpadów zarówno 
podczas zgniotu jak i transportu.

7 Wyłącznik bezpieczeństwa po obu stronach zasypu z alarmem w kabinie

8 Kamera z mikrofonem i monitor z głośnikiem

9 Stopnie dla ładowaczy z wbudowanym układem zabezpieczającym w postaci czujników masowych 
(wyświetlanie informacji o zajętości stopni w kabinie kierowcy)

10 Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku

11 Oświetlenie wg obowiązujących w tym zakresie przepisów: światła hamowania, postojowe oraz 
kierunkowskazy

12 Lampa ostrzegawcza z przodu i z tyłu zabudowy

13 Reflektor roboczy z tyłu

14 Zabudowa posiada certyfikat CE, oraz spełnione parametry EN 1501-1

15. Gwarancja na zabudowę wynosi  min.24 miesiące

16. Kolor nadwozia: żółto – pomarańczowy RAL 2011 

Uwaga !!!
Wykonawca wraz z pojazdem zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania ww. pojazdu.

…………………………………….                          ……………………………………………………
Miejscowość i data    (pieczęcie i podpisy Wykonawcy lub Osób Uprawnionych)
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