Nr postępowania: : DZP1/ZP/3/2023

Wzór Specyfikacji Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy p.z.p. (tryb podstawowy bez negocjacji)
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Załącznik nr 1 do SWZ -Formularz oferty
		
	ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  RUDNO Sp. z o.o.
		Siedziba Spółki: Rudno 17, 14 – 100 Ostróda;
Biuro: ul. Czarnieckiego 28, 
14 – 100 Ostróda




FORMULARZ OFERTY


Ja/my* niżej podpisani:

…………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

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

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

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia)

Adres: ………………………………………

……………………………………………….

………………………………………………

Kraj ……………………………………

REGON …….………………………………..

NIP: ………………………………….

TEL. …………………….………………………



adres e-mail:……………………………………

(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)


Wykonawca jest □mikro, □małym, □średnim przedsiębiorcą  - Zaznaczać właściwe *





Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę drutu żarzonego 
o średnicy Ø3,6 mm do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o”

SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w ramach zamówienia podstawowego zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ za kwotę:

a) Cena  1 kilograma drutu żarzonego o średnicy Ø3,6 mm 
netto: ................................................... zł;
stawka podatku VAT ....................... %
cena brutto:  ........................................ zł.

b)Cena zamówienia, tj. 50 000 kilogramów drutu żarzonego o średnicy Ø3,6 mm :
netto:……………………………………(słownie:……………………………………………..……………..............................................................złotych
brutto:…………………………………….(słownie:…………………………………………...........................................................................................) złotych
stawka podatku VAT ....................... %

1.2. Zamówienie w  ramach opcji 

a) Cena  1 kilograma drutu żarzonego o średnicy Ø3,6 mm
netto: ................................................... zł;
stawka podatku VAT ....................... %
cena brutto:  ........................................ zł.

b)Cena zamówienia, tj. 10 000 kilogramów drutu żarzonego o średnicy Ø3,6 mm :
netto:……………………………………(słownie:……………………………………………..……………..............................................................złotych
brutto:…………………………………….(słownie:…………………………………………...........................................................................................) złotych
stawka podatku VAT ....................... %

	Oferuję(-jemy) wykonanie przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ


netto:……………………………………(słownie:……………………………………………..……………..............................................................złotych
brutto:…………………………………….(słownie:…………………………………………...........................................................................................) złotych
stawka podatku VAT ....................... %



 .Zamówienie wykonamy w terminie ………………….. od daty zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

-termin realizacji zamówienia do 7 dni od dnia zgłoszenia -0 pkt
-termin realizacji zamówienia do 5 dni od dnia zgłoszenia -3 pkt
-termin realizacji zamówienia do 3 dni od dnia zgłoszenia -5 pkt

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia 
i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 09.03.2023r 

	Przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi** /z pomocą podwykonawców**, którym       powierzymy do wykonania:

a/	………………………………………...........................................................................
b/	…………………………………………………………………………………………
(Zakres oraz nazwa i adres podwykonawcy)


OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.

	Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**


	Informujemy, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślić )prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z powyższym wskazujemy nazwę (rodzaj)towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadził do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT


Lp
Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego
Wartość towaru/usługi bez kwoty podatku VAT






(Brak wyboru opcji Zamawiający uzna, iż wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego)



SKŁADAMY ofertę na _________ stronach.

	Wraz z ofertą  SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:


1.…….

2.…….

3.…….



_________________ dnia ___ ___ 2023 r.


Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

	niepotrzebne skreślić

w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego do-tyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).



	Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia  mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania poszczególnych podpisów:
usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć 
na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym http://www.nccert.pl/kontakt.htm

b) Podpisu zaufanego znajduje się pod adresem internetowym:: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany

c) Podpisu osobistego znajduje się pod adresem internetowym:
 https://www.gov.pl/web/e-dowod
Kwalifikowany podpis elektroniczny spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) oraz w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.)








                                                                                            Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie

                                                                                                ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  RUDNO Sp. z o.o.
		Siedziba Spółki: Rudno 17, 14 – 100 Ostróda;
																																																																		Biuro: ul. Czarnieckiego 28, 14 – 100 Ostróda
											



Wykonawca:

…………………………………….

…………………………………….


(pełna nazwa/firma, adres,

zależności od podmiotu
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

…………………………………….

…………………………………….


(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)



Oświadczenie wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

Na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia pod nazwą „Sukcesywna dostawa drutu żarzonego o średnicy Ø3,6 mm do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o”




_________________ dnia ___ ___  r.

* WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, GDY WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA ZASOBY INNYCH PODMIOTOW NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 118 PZP.

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia polegam na zasobach następującego podmiotu / następujących podmiotów:
……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….…
w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedstawiam następujące dokumenty,
które określają:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykaz dokumentów:

a)………………………………………………………………………………………………...


Oświadczenie Wykonawcy 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że:
	nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Pzp 

oraz
	nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. ust. 1 pkt 4,5,7) ustawy Pzp,

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej ustawą sankcyjną.

/Wypełnić jeżeli zachodzą przesłanki wykluczenia:/
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie…………………..(proszę podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.  okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i tym samym spełniłem łącznie przesłanki w nim określone  ………………………………………………………….…………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 pkt ……. ustawy sankcyjnej (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; brak podania podstawy równoznaczny jest z brakiem podstaw wykluczenia w tym zakresie). 


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

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.









Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej


                                                                                                ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  RUDNO Sp. z o.o.
		Siedziba Spółki: Rudno 17, 14 – 100 Ostróda;
																																																																			Biuro: ul. Czarnieckiego 28, 14 – 100 Ostróda
											



Wykonawca:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres,

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)



Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Sukcesywna dostawa drutu żarzonego o średnicy Ø3,6 mm do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o”
 oświadczam, że*:

nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,

 przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę oraz składam następujące dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




.....................................................................
(data i podpis




* odpowiednie wybrać

















	




Załącznik nr 4 do SWZ 
Oświadczenie, złożone na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. w ust. 2 i 3 ustawy Pzp 

WYKONAWCA
……………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy lub nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców)

reprezentowany przez:
………………………………………………………

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.. 117 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019r.ustawy Pzp dotyczące dostaw, usług robót budowlanych, które wykonują poszczególni wykonawcy .
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa drutu żarzonego o średnicy Ø3,6 mm do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o”
oświadczam , że 
Wykonawca…………………….(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi  lub roboty budowlane ………………………………………..........................................
Wykonawca…………………….(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi  lub roboty budowlane ………………………………………..........................................
Wykonawca…………………….(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi  lub roboty budowlane ………………………………………....................................
	…………………...…………………………………………
                                               miejscowość i data	 podpis osób/osoby uprawnionej






Załącznik nr 5 do SWZ 



Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania
 z nich przy wykonaniu zamówienia 


Ja (My) niżej podpisany (podpisani) działając w imieniu i na rzecz ……………………………….……………………
……………………………………………………………………………..……………………………...………………………
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres innego podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust 3  Pzp, jeżeli jest miejscem wykonywania jego działalności)

oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia - pn. „………………………………….” Oznaczenie sprawy: …………………………”, prowadzonego przez Zamawiającego - …………………………………….., zobowiązuję się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy)

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów, podaję:

	zakres dostępnych Wykonawcy moich zasobów:

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

	sposób wykorzystania moich zasobów, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

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

	zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

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

	informację, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą:

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


…………………….. dnia ...................... 2023 r.................................................................................................
(podpis własnoręczny innego podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust 3  Pzp lub osoby uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu)




Załącznik nr 6 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drutu do wiązania sprasowanych odpadów w ilości około  4000 kg miesięcznie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Parametry techniczne jakie musi spełniać przedmiot zamówienia:
	Drut żarzony, ciągniony na zimno, wiązałkowy o średnicy: 3,6mm., ze stali nie stopowej, niskowęglowej C – max 0,12%, wytrzymałość na rozciąganie Rm 360-420 MPa, tolerancja średnicy +/- 0,05 mm.

Oliwowany
Wykonany zgodnie z normą PN-67/M-80026 
Drut pakowany w pakiety po około 40-50 kg, o wymiarach około 320x210x150mm., pakowane na paletach po około 24szt., palety bindowane taśmą i zabezpieczone folią. 
Minimalna ilość dostawy w okresie od podpisania umowy na 12 miesięcy wyniesie 50 ton..
	Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu większej  ilości drutu o dodatkowe 10 ton w ramach opcji.

Wykonawca będzie dostarczał drut na własny koszt do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17, 14-100 Ostróda. 


