
Załącznik 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy : ______________________________________________

z siedzibą w: kod ______________miejscowość_________________________

województwo ____________________________________________________

adres:ul_________________________________________________________

REGON:________________________ NIP_____________________________

telefon ________________________ tel./fax _________________________

e-mail:__________________________________________________________

Nawiązując  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie  zapytania  ofertowego  zgodnie
z  Regulaminem udzielania  zamówień  przez  Gminną  Spółkę  Komunalną  Sp.  z  o.o.  w Chełmie
Śląskim  pn.:  "Odbiór  i  zagospodarowanie  w  procesie  R10  odwodnionych,  ustabilizowanych
osadów ściekowych o kodzie opadu 19 08 05".
1. Deklarujemy wykonanie zamówienia:

L.p.

1 Cena  jednostkowa  świadczenia  usługi  na  odbiór
i  zagospodarowanie  w  procesie  R10  odwodnionych,
ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05
za 1 Mg

................ Netto/1 Mg

2 Prognozowana ilość odpadów 850 Mg

3 Wartość usługi netto (poz. 1 x poz. 2)

4 VAT ........%

5 Wartość brutto (poz. 3 + poz. 4)
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2. Zobowiązujemy się realizować przedmiot umowy w terminie od 20.02.2023 r. do 31.12.2023 r.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz warunkami przystąpienia do
udziału  w  postępowaniu  przetargowym  i  nie  wnosimy  w  tym  zakresie  zastrzeżeń,  a  także
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
5. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na określonych w nim
warunkach, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
6.  Oświadczamy,  że  czas  realizacji  zamówienia  wynosi:  48  godzin  –  2  dni  robocze  od  chwili
zgłoszenia.

Załącznikami  do niniejszej  oferty są  następujące  dokumenty przedstawione w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:

a) Aktualny odpis  z  właściwego  rejestru albo  z  centralnej  ewidencji  i  informacji
o  działalności  gospodarczej  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem
terminu składania ofert,

b) Oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  oraz  spełnieniu  warunków  udziału
w postępowaniu - załącznik 3 do Zapytania Ofertowego,

c) W przypadku spółki cywilnej należy załączyć umowę spółki, a ofertę podpisują wszyscy
wspólnicy, chyba, że umowa spółki cywilnej wskazuje upoważnionego przedstawiciela lub
też wspólnicy udzielili stosownego pełnomocnictwa,

d) Pełnomocnictwo – w oryginale lub w notarialnie potwierdzonej kopii – musi być dołączone
do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

e) Aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych
komunalnych osadó ściekowych, kod odpadu 19 08 05).

f) Aktualną  decyzję  w  zakresie  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów
(z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kod odpadu 19
08 05).

g) Wykaz usług wykonanych w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy,  w  tym  okresie,  na  podstawie  dokumentów  (dowody)  potwierdzające  należyte
wykonanie wskazanych usług (np referencje, poświadczenie).

h) Oświadczenie, że posiada prawo do dysponowania gruntem o odpowiedniej powierzchni, na
którym osady mają być wykorzystane.

i) Oświadczenie,  że  grunty  na  jakich  zamierza  prowadzić  odzysk  osadów  nie  są  objęte
zakazem zgodnie z art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach oraz spełniają wymagania określone w
§2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych
osadów ściekowych.

j) Oświadczenie, iż w przypadku odzysku osadów ściekówych w oparciu o art. 96 ust. 1 pkt 1,
4 i 5 ustawy o odpadach, na przedmiotowych gruntach będą stosowane wyłącznie osady z
oczyszczalni ścieków BIOLAK w Chełmie Śląskim.

k) Oświadczenie Wykonawcy, iż w przypadku odzysku osadów ściekowych w oparciu o art. 96
ust.  1  ustawy  o  odpadasch,  osady  ściekowe  po  przetransportowaniu  na  nieruchomość
gruntową będą niezwłocznie zmieszane z gruntem.

l) Oświadczenie,  że  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  na  własny  koszt  w  imieniu
Zamawiającego  badania  gruntu  (1  próbka  na  5ha)  na  których  mają  być  stosowane
komunalne osady ściekowe każdorazowo przed ich zastosowaniem. 

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

    podpisy i pieczęcie imienne osób 
     uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy


