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Nr postępowania: DZP1/ZP/10/2021 




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  - TAK/NIE*

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na ” Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. 
w ilości szacunkowej 280 m3 oraz benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości szacunkowej 1m3  w okresie od dnia 01.01.2022r do 31.12.2022r” SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

	  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i SWZ uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
	  Całkowita wartość zamówienia za cały okres trwania umowy obejmująca realizację zamówienia podstawowego zgodnie z wypełnionym w Formularzu Ofertowym , tabeli A, B , C i D.


Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ i w formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do SWZ

Tabela A-DETAL-olej napędowy
cena netto za 1 litr paliwa napędowego 
od 1.01.2022r.
do 31.12.202 r.
Szacunkowe zapotrzebowanie od 1.01.2022r.
do 31.12.2022 r.

Wartość netto
VAT

Wartość brutto
1
2
3
4
5



120 000l





SUMA:


Tabela B-HURT-olej napędowy
cena netto za 1 litr paliwa napędowego 
od 1.01.2022 r.
do 31.12.2022 r.
Szacunkowe zapotrzebowanie energii od 1.01.2022 r.
do 31.12.2022 r.

Wartość netto
VAT

Wartość brutto
1
2
3
4
5




100 000l




SUMA:


Tabela B-HURT-olej napędowy I Z-40
cena netto za 1 litr paliwa napędowego 
od 1.01.2022 r.
do 31.12.2022 r.
Szacunkowe zapotrzebowanie energii od 1.01.2022 r.
do 31.12.2022 r.

Wartość netto
VAT

Wartość brutto
1
2
3
4
5




60 000l




SUMA:



Tabela D-Benzyna bezołowiowa  Pb95 
cena netto za 1 litr 
benzyny bezołowiowej Pb95 od 1.01.2022 r.
do 31.12.2022 r.
Szacunkowe zapotrzebowanie energii od 1.01.2022 r.
do 31.12.2022 r.

Wartość netto
VAT

Wartość brutto
1
2
3
4
5




1000l




SUMA:



1.Wartość oferty stanowią sumy kwot z kolumn „Wartość brutto” z tabel A, B ,C i D.

Wartość brutto oferty:  ………………………………….  Zł

(słownie: ………………………………………………………………………………)
* Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

	Wartość brutto oferty oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych netto określonych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz szacowanego zapotrzebowania zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, powiększonego o należny podatek VAT.
	Wyrażam zgodę na dokonywanie płatności faktur w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.
	Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ, tj. w okresie od  01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Oświadczamy, że wartość oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest wartością faktyczną na dzień składania oferty. 
	Na okres trwania umowy oferujemy stały upust w wysokości ………………. % od ceny brutto 1 litra paliwa (olej napędowy/olej napędowy I Z- 40 , benzyna bezołowiowa Pb95) obowiązującego w dniu dostawy/sprzedaży u Wykonawcy.
	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany w SWZ.
Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania oferty.
Oświadczamy, że na dzień składania ofert, posiadamy aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz.716 dalej Prawo energetyczne).
	Oświadczamy, że na dzień składania ofert,  dysponujemy następującym cysterną do dostaw oleju napędowego, wyposażoną w legalizowane mierniki dostarczanego oleju napędowego, przeliczające ilość w litrach dostarczonego oleju napędowego oraz  dysponuje co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną w odległości do 10 km od granic miasta Ostróda (liczonej najkrótszą droga publiczną zezwalającą na przejazd samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
		Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte na stronach ……………………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu

  15.Ośwadczamy , że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 08.01.2022r 

	Wadium w wysokości 25 000,00 PLN, zostało wniesione w dniu ……………w formie …………. ………………………….


Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych  w art. 98 ustawy Pzp, na następujący rachunek: …………………………………………………..

	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 7 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.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy  
jest: …………..…………………………….... tel. ……………………… e-mail: ….………………..

	Wraz z ofertą  SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:


1.…….

2.…….

3.…….





_________________ dnia ___ ___ 2021 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 3 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
………………………………………………………………………………………………………….
(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:
…………………………………………………

Oświadczamy, że na dzień składania ofert, i czas obwiązywania umowy posiadamy cysternę do dostaw oleju napędowego, wyposażoną w legalizowane mierniki dostarczanego oleju napędowego, przeliczające ilość w litrach dostarczonego oleju napędowego oraz  dysponuje co najmniej jedną stacją paliw zlokalizowaną w odległości do 10 km od granic miasta Ostróda (liczonej najkrótszą droga publiczną zezwalającą na przejazd samochodów ciężarowych
 o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.



…………………….. dnia ...................... 2021r 




Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy


Załącznik nr 4 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
………………………………………………………………………………………………………….
(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 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: Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w ilości szacunkowej 280 m3 oraz benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości szacunkowej 1m3  w okresie od dnia 01.01.2022r do 31.12.2022r 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 5 do SWZ- Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.

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:
…………………………………………………

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w ilości szacunkowej 280 m3 oraz benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości szacunkowej 1m3  w okresie od dnia 01.01.2022r do 31.12.2022r
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie  podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie przesłanek, o których mowa
w art.  108 ust. 1  oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 4,8,9,10 ustawy Pzp 
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:
* aktualne są informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1  oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 8, 9, 10  ustawy Pzp;  
* następujące informacje zawarte przeze mnie w oświadczeniu, o którym mowa art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1  oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, są nieaktualne w następującym zakresie ………………………. (podać mającą zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych powyżej w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4).


Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy.


Uwaga! Oświadczenie należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
* - niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 7 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. Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w ilości szacunkowej 280 m3 oraz benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości szacunkowej 1m3  w okresie od dnia 01.01.2022r do 31.12.2022r nr postępowania: DZP1/ZP/10/2021, 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 …………………, dnia …………………………………
…………..............			…………………...…………………………………………
miejscowość i data					 podpis osób/osoby uprawnione

Załącznik nr 9 do SWZ- Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

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. Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w ilości szacunkowej 280 m3 oraz benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości szacunkowej 1m3  w okresie od dnia 01.01.2022r do 31.12.2022r Oznaczenie sprawy: DZP1/zp/10/2021 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:

1)	zakres dostępnych Wykonawcy moich zasobów:
………………………………………………………………………………………………………………………

2)	sposób wykorzystania moich zasobów, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
………………………………………………………………………..………………………………………………

3)	zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
…………………………………………………..……………………………………………………………………

4)	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 ...................... 2021r

