
 
 
  Załącznik nr 1 

do „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” nr 16/ZP/2019 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH 

40-684 KATOWICE UL. GEN. JANKEGO 276 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 16/ZP/2019  
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

„Usługa odbioru odpadów komunalnych i segregowanych  
z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2020 r.” 

 
Nazwa Wykonawcy / Lidera Konsorcjum*: ............................................................................................................................   
 
Adres Wykonawcy / Lidera Konsorcjum*:  ..............................................................................................................................   
 
NIP  ………..................................................    REGON ………............................................................
  
Tel.  ………...................................................    Fax ………...................................................................
   
adres e-mail  ….................................................................................................................................................................................. 
 
UWAGA: Wypełnić zgodnie z rozdziałem VII ust. 4 SIWZ - W przypadku wpisania przez Wykonawcę 
zarówno numeru faksu jak i adresu poczty elektronicznej Zamawiający będzie przesyłał zeskanowane 
dokumenty pocztą elektroniczną. 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr 16/ZP/2019 Szkoły Policji w Katowicach 
składam/y ofertę na „Usługa odbioru odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły 
Policji w Katowicach w 2020 r.” i oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym 
rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących 
warunkach:  
1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem: 

 
Wartość sumaryczna usługi ……………………………….…………………….………..….. złotych brutto  

 
słownie złotych: ..........................................................................................................................................................................  

 

zgodnie z załączoną do oferty Specyfikacją asortymentowo-ilościowo-wartościową stanowiącą 
załącznik nr 1a do SIWZ.  
 

2. Oświadczam/my, że cały zakres objęty przedmiotem zamówienia wykonam/my nakładem 
własnym/z udziałem podwykonawców*, którym zamierzam/my powierzyć: 

L.p. Części zamówienia - zakres przedmiotu 
zamówienia, jakie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom 

Firma (nazwa) Podwykonawcy  

1.   
2.   
3.   

 
 
 
 



 
 

3. Oświadczam/my, że*: 
1) nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,               

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  o których mowa w art. 22 
ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp. * 

2) powołujemy się na zasoby niżej wymienionych podmiotów na zasadach określonych                   
w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Pzp w zakresie*: 
…................................................................................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................................................................. 

         pełna nazwa i adres siedziby podmiotu (zgodne z aktualnym rejestrem KRS lub CEIDG) 

4. Oświadczam/my, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

5. Oświadczam/my, że cena została obliczona zgodnie z Rozdziałem XII SIWZ i zawiera wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczam/my, że wykonam/my zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ, zgodnie                               
z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy. 

7. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia (SIWZ) i treścią wzoru mowy             
i przyjmuję/emy je bez zastrzeżeń. 

8. Oświadczam/my, że zdobyłem/liśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego 
przygotowania oferty. 

9. Oświadczam/my, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 
nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Pzp 
oraz zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji            
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010). 

10. Oświadczam/my, że uważam/my się związany/ni ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

11. Oświadczam/my, że:  
1) jestem małym lub średnim przedsiębiorcą*, 
2) nie jestem małym lub średnim przedsiębiorcą*. 

12. Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone                
do naszej oferty.  

13. Informacja o dostępności dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI.B SIWZ1; 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

14. Wyrażam/y zgodę na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie. 
15. Oświadczam/y, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 
r. nr. 119 s. 1 – „RODO”).  

16. Oświadczam/y, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy                  
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

                                                 
1 Niewypełnienie pozycji będzie tożsame z brakiem takich dokumentów.  
* niepotrzebne skreślić 
 



 
 
  Załącznik nr 1 

do „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” nr 16/ZP/2019 
 

 

17. Załącznikami do niniejszego Formularza ofertowego  są: 
1) …………………………………………………….. 
3) …………………………………………………….. 
4) …………………………………………………….. 
5) …………………………………………………….. 
6) …………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
..................................... , dnia …............. 2019 r. 
 
 

…....................................................................................… 
pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 


