
Załącznik nr l 

 

…………………………………                                  …………………….., dnia……………… 
              (pieczęć wykonawcy)                                                                   (miejscowość) 

 

 

FORMULARZ  OFERTY 
 

W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na: 
 

„DOSTAWĘ UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO WYWOZU KONTENERÓW – 

HAKOWIEC Z FABRYCZNIE NOWĄ ZABUDOWĄ HAKOWĄ ORAZ FABRYCZNIE NOWYM 

KONTENEREM ASENIZAYJNYM FINANSOWANEGO W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z 

OPCJĄ WYKUPU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W 

BARLINKU" 

 
oświadczam/y, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia za cenę: 

 
 

Wyszczególnienie 
 

Ilość 
Cena netto Podatek VAT ........ % Cena brutto 

  /zł/ (zł) /zł/ 

1 2 3 4 5 

 
DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 

DO WYWOZU KONTENERÓW – HAKOWIEC Z 

FABRYCZNIE NOWĄ ZABUDOWĄ HAKOWĄ ORAZ 

FABRYCZNIE NOWYM KONTENEREM ASENIZACYJNYM 

FINANSOWANEGO W FORMIE LEASINGU 

OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU DLA 

PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

SPÓŁKA Z O.O. W BARLINKU 

 

 

 

 

 

1 

      

Cena brutto (słownie): 

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

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

 
1.   Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. 

Nr 113, póz. 759 ze zm.) oświadczam /y, że: * 

a)   Całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi wykonawcy, 

b)   Podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie następujących prac: 

- …………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………. 

2. Stwierdzamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie z 

dostarczeniem samochodu do siedziby Zamawiającego. 

3. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

4. Oświadczani/y, że zapoznaliśmy się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 

przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

5. Przedmiot  zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć do siedziby zamawiającego w terminie do 

……………………………r. 

6. Oświadczam/y, że oferowany pojazd spełnia parametry techniczne określone w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

                                                                                                ..................……………………………………              
/pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do                                    

występowania w imieniu wykonawcy/ 

Niepotrzebne (a lub b) skreślić. 



 

Załącznik nr 2 

 

 

 

 
 ……..…………………………..                                                 ……………….…………dnia........................ 
               (pieczęć wykonawcy)                                                                                                        (miejscowość) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 

 
Przedmiot zamówienia: 

 
„DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO WYWOZU KONTENERÓW – 

HAKOWIEC Z FABRYCZNIE NOWĄ ZABUDOWĄ HAKOWĄ ORAZ FABRYCZNIE NOWYM 

KONTENEREM ASENIZACYJNYM  FINANSOWANEGO W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z 

OPCJĄ WYKUPU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W 

BARLINKU" 

 

Oświadczam/y, iż uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

spełniam/y warunki dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa                  

    nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, 

3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem, świadom/i 

odpowiedzialności karnej z art. 297§ 1. Kodeksu Karnego. 

 

 

 

 

                                                                                         ……………………….…………………………. 
/pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej  

do  występowania w imieniu wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

 

 
…………………………………….                                         …………………………dnia.............................. 
                 (pieczęć wykonawcy]                                                                                               (miejscowość) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
 

 

Przedmiot zamówienia: 

 
 

„DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO WYWOZU KONTENERÓW – 

HAKOWIEC Z FABRYCZNIE NOWĄ ZABUDOWĄ HAKOWĄ ORAZ FABRYCZNIE NOWYM 

KONTENEREM ASENIZACYJNYM FINANSOWANEGO W FORMIE LEASINGU 

OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BARLINKU" 

 

 

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, póz. 759 ze zm.) 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem, świadom/i 

odpowiedzialności karnej z art. 297§1. Kodeksu Karnego. 

 

 

 

 

 

 

                                                                …………….………………………………      
               /pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do                              

                występowania w imieniu wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 
 

DANE    WYKONAWCY 
 

 

Nazwa firmy: 

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

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

 

Siedziba: 

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

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

 

Adres firmy: 

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

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

 

Telefon: 

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

 

Fax: 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

NIP: 

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

 

REGON: 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nr rachunku bankowego: 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Osoby uprawnione do reprezentowania firmy: 

 

1. …………………………………………….. 

 

2. …………………………………………….. 

 

3. …………………………………………….. 

 

Wzory pieczęci: 

 

………………………………………….. 
                                    (firmowa) 

 

………………………………………….. 
                             (osoby uprawnionej) 
 

………………………………………….. 
                             (osoby uprawnionej) 

 

…………………………………………... 
                            (osoby uprawnionej) 

  

 



Załącznik nr 5 

 

 
…………………………………….                                       …………………………….., dnia……………… 
                           (pieczęć wykonawcy)                                                                       (miejscowość) 

 

Przedmiot zamówienia: 

 
„DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO WYWOZU KONTENERÓW – 

HAKOWIEC Z FABRYCZNIE NOWĄ ZABUDOWĄ HAKOWĄ ORAZ FABRYCZNIE NOWYM 

KONTENEREN ASENIZACYJNYM FINANSOWANEGO W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z 

OPCJĄ WYKUPU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W 

BARLINKU" 

 

 
WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA 

OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY - W TYM OKRESIE, MINIMUM 

2 DOSTAW DLA SZEROKO ROZUMIANEJ BRANŻY KOMUNALNEJ PRZEDMIOTÓW SPECJALNYCH W 

TYM ŚMIECIARKI, ZAMIATARKI, POJAZDY ASENIZACYJNE W FORMIE LEASINGU Z PODANIEM ICH 

WARTOŚCI, PRZEDMIOTU, DAT WYKONANIA I ODBIORCÓW 

 

 

Lp. Przedmiot dostawy 
Wartość brutto 

wykonanej dostawy 

Data wykonania 

dostawy 

Nazwa zamawiającego i 

adres 

1. 

        

2. 

        

 

UWAGA!   Do  niniejszego wykazu  należy  dołączyć  dokumenty  potwierdzające,  że  dostawy  zostały wykonane 

należycie. 

 

 

 
  
 

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

                                                                                                                    /pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do              
 występowania w imieniu wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

Wzór umowy 

 

zawarta w dniu .................. 2012  roku 

 pomiędzy  

1. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek                                                                                                                                   

reprezentowanym przez: 

Zenon Zygmunt Wróblewski – Prezes Zarządu    

KRS 0000114682       NIP 597-000-02-56 

zwanym dalej Zamawiającym  

 

a firmą:      

 

2………………………………………………………………………………………………………...                                                                                                                                       

reprezentowaną przez:  

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

……………………………………………………… 

KRS ………………..   NIP ……………………… 

zwanym dalej Dostawcą. 

 

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę używanego samochodu ciężarowego do wywozu kontenerów – hakowiec z fabrycznie nową 

zabudową hakową oraz fabrycznie nowym kontenerem asenizacyjnym finansowanego w formie leasingu 

operacyjnego z opcją wykupu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Barlinku,  

 

      § 1   

 1. Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu do siedziby firmy, w terminie do 

09.03.2012 r. używanego samochodu ciężarowego do wywozu kontenerów – hakowiec z fabrycznie nową 

zabudową hakową oraz fabrycznie nowym kontenerem asenizacyjnym. 

 2. Realizacja zamówienia nastąpi wraz z dostarczeniem i przekazaniem protokołu zdawczo-odbiorczego 

przedmiotu zamówienia – Zamawiającemu.  

 

 

 



      § 2 

1. Wartość umowy wynosi ……………………. złotych netto + podatek VAT (wg obowiązującej 

stawki)=…………………………brutto(słownie..................................…………………..................................

.....................................................................................................................................................). 

 2. Kwota, o której mowa w pkt.1 zawiera podatek VAT. 

 3. Integralną częścią niniejszej umowy są poniższe dokumenty: 

 a) umowa leasingu operacyjnego, 

 b) terminarz opłat leasingowych,                                                                   

 

      § 3 

 

Umowa zostaje zawarta na okres dostawy i udzielonej gwarancji..  

      § 4 

Dostawca zobowiązuje się do: 

1.  Dostarczenia Zamawiającemu używany samochód ciężarowy do wywozu kontenerów - hakowiec z 

fabrycznie nową zabudową hakową oraz fabrycznie nowym kontenerem asenizacyjnym warunki 

określone w przygotowanej w ramach postępowania o zamówienie publiczne Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) i posiadającej stosowne dokumenty dopuszczające do eksploatacji. 

2.  Dostawy używanego samochodu ciężarowego do wywozu kontenerów – hakowiec z fabrycznie nową 

zabudową hakową oraz fabrycznie nowym kontenerem asenizacyjnym, która nastąpi na koszt Dostawcy i 

w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, do magazynu Zamawiającego.  

3.  Dostawa przedmiotu zamówienia, która nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 

                                                                             

                                                                             § 5 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1.  Odbioru używanego samochodu ciężarowego do wywozu kontenerów – hakowiec z fabrycznie nową 

zabudową hakową oraz fabrycznie nowym kontenerem asenizacyjnym od Dostawcy, jeżeli spełnia on 

wszystkie wymogi postawione przez Zamawiającego w SIWZ i jest wolny od wad. 

                                                                             § 6 

 1.   Strony uzgadniają, że zapłata za dostawę używanego samochodu ciężarowego do wywozu kontenerów – 

hakowiec z fabrycznie nową zabudową hakową oraz fabrycznie nowym pojemnikiem asenizacyjnym nastąpi 

w formie leasingu operacyjnego, którego warunki zostały określone w SIWZ przedmiotowego postępowania 

przetargowego.  

 

                 

                                                                             § 7 

    Inne zobowiązania finansowe Zamawiającego mogą wynikać z umowy leasingowej, a przede  



    wszystkim z terminarza opłat leasingowych. 

 

                   § 8 

1. Dostawca udziela gwarancji na używany samochód ciężarowy do wywozu kontenerów – hakowiec z 

fabrycznie nową zabudową hakową oraz fabrycznie nowym kontenerem asenizacyjnym – min. 6 miesięcy na 

pojazd, min. 12 miesięcy na kontener asenizacyjny oraz min. 12 miesięcy na zabudowę hakową. Gwarancja 

liczona jest o daty dostarczenia pojazdu Zamawiającemu. Dostawca gwarantuje serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny dla: 

 podwozia  zlokalizowany w odległość .......... km od siedziby Zamawiającego: 

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

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

( podać adres) 

 zabudowy zlokalizowany w odległość .......... km od siedziby Zamawiającego: 

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

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

( podać adres) 

 kontenera asenizacyjnego zlokalizowany w odległość .......... km od siedziby 

Zamawiającego: 

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

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

( podać adres) 

 

 

 
                   § 9 

1. Wystąpienie do Sądu z roszczeniem pieniężnym wynikającym z niniejszej umowy może nastąpić po 

uprzednim powiadomieniu strony o zamiarze skierowania sprawy na drogę sądową i wyznaczeniu terminu 

umożliwiającego polubowne rozstrzygnięcie  sporu. 

2. Ustalenia wskazane w pkt 1. dotyczą roszczeń zaistniałych w okresie trwania umowy, jak i po jej   

    ustaniu.      

                                                                               § 10 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być wprowadzone po obustronnym uzgodnieniu i 

wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności 

powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z  tytułu wykonania części umowy. 

 

                    § 11 

Rozwiązanie umowy może nastąpić: 

1.  przez Zamawiającego, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli Dostawca  

     naruszy warunki umowy.  



2. w drodze porozumienia stron umowy.                                                                                                              

                                 

                                                                               § 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy 

prawo zamówień publicznych. 

                                              §13 

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

                    §14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

            DOSTAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY 

 


