
Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. 
Nr ref. 6/ZP/ZGO/2013

Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTY 

Przedmiot postępowania
Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF 
dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej 
na okres od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.

Zamawiający Nazwa: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. 
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315d
Regon: 072321490
NIP: 547-19-00-421

Oferent Nazwa: 
Adres: 
Regon: 
NIP: 

Cena ofertowa w zł brutto 
za 1 Mg komponentu do produkcji RDF

Cyfrowo: Słownie:

Cena ofertowa w zł netto 
za 1 Mg komponentu do produkcji RDF

Cyfrowo: Słownie:

Vat w zł 
za 1 Mg komponentu do produkcji RDF

Cyfrowo: Słownie:

Termin związania ofertą Oświadczam, że złożoną ofertą jesteśmy związani 
przez okres dni:

30
Data sporządzenia

Podpisy i pieczęcie osób
upoważnionych



Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. 
Nr ref. 6/ZP/ZGO/2013

Załącznik nr 2

Pieczęć firmowa

Nazwa Wykonawcy .................................................................
.................................................................
.................................................................

Adres .................................................................
.................................................................

Oświadczenie o możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne

Zgodnie  z art.  22 ust.  1 oraz 24 ust.  1  ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień
publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2010  r.  nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm.),  w  imieniu  Wykonawcy
oświadczam, iż przystępując do postępowania na „Odbiór  i zagospodarowanie komponentów
do produkcji RDF dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na okres od
01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.”:

1. posiadam  uprawnienia  do  wykonania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadam wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;
4. spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej;
5. nie  podlegam  wykluczeniu  z  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na

podstawie art. 24 ustawy PZP.

.........................................                                                                        ....................................................
( miejscowość, data  )      ( podpisy i pieczątki osób              

upoważnionych do podpisania oferty ) 



Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. 
Nr ref. 6/ZP/ZGO/2013

Załącznik nr 3

Pieczęć firmowa

Nazwa oferenta .................................................................
.................................................................
.................................................................

Adres .................................................................
.................................................................

Oświadczenie

W  imieniu  Wykonawcy  oświadczam,  iż  przystępując  do  postępowania  na  „Odbiór
i zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF dla Zakładu Gospodarki Odpadami
S.A  w  Bielsku-Białej  na  okres  od  01.07.2013  r.  do  31.12.2013  r.”  uzyskałem  wszystkie
konieczne  informacje do przygotowania  oferty.  Zapoznałem się  z  warunkami  postępowania i
realizacji zamówienia zawartymi w SIWZ wraz z jej załącznikami i przyjmuję te warunki bez
zastrzeżeń,  a zawarty w SIWZ projekt Umowy (Załącznik nr 7) akceptuję i zobowiązuję się w
przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

.........................................                                                                             ...................................................................
( miejscowość, data  ) ( podpisy i pieczątki osób                   

upoważnionych do podpisania oferty ) 



Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. 
Nr ref. 6/ZP/ZGO/2013

Załącznik nr 4

Pieczęć firmowa

Nazwa oferenta .................................................................
.................................................................
.................................................................

Adres .................................................................
.................................................................

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
„Odbiór i  zagospodarowanie komponentów do produkcji  RDF dla Zakładu Gospodarki
Odpadami S.A w Bielsku-Białej na okres od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.”, prowadzonym
przez ……………………… oświadczamy, że

 nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych *,

 należymy do grupy kapitałowej,  o  której  mowa w art.  24 ust.  2  pkt  5 ustawy Prawo
zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca
składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

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

                                                   (podpis i pieczęć imienna składającego oświadczenie)

………………………………….
     (Miejscowość, data)



Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. 
Nr ref. 6/ZP/ZGO/2013

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

Pieczęć firmowa

Nazwa oferenta .................................................................
.................................................................
.................................................................

Adres .................................................................
.................................................................

WYKAZ USŁUG
ZREALIZOWANYCH / REALIZOWANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT

NA
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI RDF

(co najmniej 1 usługa związana z odbiorem, transportem i odzyskiem  lub recyklingiem odpadów
stanowiących komponent do produkcji RDF o wartości nie mniejszej niż 400 000zł brutto)
 

Lp. Przedmiot umowy
(z uwzględnieniem ilości

odebranych odpadów
stanowiących komponent

do produkcji RDF)

Okres wykonania/
wykonywania usług 

Nazwa i dokładny adres
Zamawiającego/Odbiorcy

Wartość zadania
brutto

1

2

3

Niniejszym wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego danych podanych powyżej.

Do  oferty  załączono  dokumenty  potwierdzające,  iż  ww.  usługi  zostały  wykonane  
z należytą starannością.
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Nr ref. 6/ZP/ZGO/2013

.........................................                                                                             ...................................................................
( miejscowość, data  ) ( podpisy i pieczątki osób                   

upoważnionych do podpisania oferty ) 

Załącznik nr 6

Pieczęć firmowa

Nazwa oferenta .................................................................
.................................................................
.................................................................

Adres .................................................................
.................................................................

WYKAZ JEDNOSTEK TRANSPORTOWYCH 
KTÓRYMI DYSPONUJE / BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA

NA
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI RDF

Opis sprzętu/typ,
rodzaj, model/

Liczba jednostek Rok produkcji Własny, wydzierżawiony lub
forma dysponowania (nazwa

właściciela)



Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. 
Nr ref. 6/ZP/ZGO/2013

.........................................                                                                             ...................................................................
( miejscowość, data  ) ( podpisy i pieczątki osób                   

upoważnionych do podpisania oferty ) 
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