Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza

[Utrzymanie terenów zielonych oraz
sprzątanie terenów zewnętrznych]
[K-2017-04]

Załącznik Nr 1 do SIWZ
...................................................
...................................................
Nazwa Oferenta

Dąbrowa Górnicza dn...................

....................................................................................
....................................................................................
Dokładny adres
OFERTA
Na kompleksowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz
sprzątaniem terenów zewnętrznych należących do Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
w Dąbrowie Górniczej.
Numer zadania K-2017-04.
Rozpatrywana zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U.
2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), w trybie przetargu nieograniczonego.
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Powstańców nr 13
41 - 300 Dąbrowa Górnicza
Po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi oferujemy realizację zamówienia zgodnie ze
składanymi przez nas dokumentami przetargowymi na:
Kompleksowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz
sprzątaniem terenów zewnętrznych należących do Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w
Dąbrowie Górniczej.
Deklarujemy:
1.
wykonywanie całości zadania, t.j. wszystkich prac będących przedmiotem Umowy
(I, II i III obszar), wykonanych w całym okresie obowiązywania Umowy:
netto:..............................słownie:..........................................................................
brutto:.............................słownie:..........................................................................
w tym:
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2

1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2

I obszar
za 1 miesiąc wykonywania prac związanych z kompleksowym utrzymaniem zieleni oraz
sprzątaniem terenów zewnętrznych na terenach zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy
ul. Powstańców 13 (I obszar) opisanych w SIWZ pkt. 1.6.1:
netto:..............................słownie:..........................................................................
brutto:.............................słownie:..........................................................................
za wykonanie w całym okresie obowiązywania umowy wszystkich prac związanych z
kompleksowym utrzymaniem zieleni oraz sprzątaniem terenów zewnętrznych na terenach
zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13 (I obszar) opisanych w SIWZ
pkt. 1.6.1:
netto:..............................słownie:..........................................................................
brutto:.............................słownie:..........................................................................
II obszar
za 1 miesiąc wykonywania prac związanych z kompleksowym utrzymaniem zieleni oraz
sprzątaniem terenów zewnętrznych na terenach zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy
ul. Powstańców 13 (II obszar) opisanych w SIWZ pkt. 1.6.2:
netto:..............................słownie:..........................................................................
brutto:.............................słownie:..........................................................................
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1.4

1.4.1
1.4.2
1.7
1.7.1
1.7.2
1.8
1.8.1
1.8.2
1.9
1.9.1
1.9.2

[Utrzymanie terenów zielonych oraz
sprzątanie terenów zewnętrznych]
[K-2017-04]

za wykonanie w całym okresie obowiązywania umowy wszystkich prac związanych z
kompleksowym utrzymaniem zieleni oraz sprzątaniem terenów zewnętrznych na terenach
zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13 (II obszar) opisanych w SIWZ
pkt. 1.6.2:
netto:..............................słownie:..........................................................................
brutto:.............................słownie:..........................................................................
III obszar
za 1 m² koszenia trawników opisanych w SIWZ pkt. 1.6.3.1 wraz z załadunkiem i wywozem
odpadów powstałych z koszenia opisanym w SIWZ pkt. 1.6.3.3:
netto:..............................słownie:..........................................................................
brutto:.............................słownie:..........................................................................
za 1 m² pielęgnacji krzewów opisanej w SIWZ pkt. 1.6.3.2 wraz z załadunkiem i wywozem
odpadów powstałych z pielęgnacji opisanym w SIWZ pkt. 1.6.3.3:
netto:..............................słownie:..........................................................................
brutto:.............................słownie:..........................................................................
za jednorazowe wykonywanie prac związanych z kompleksowym utrzymaniem zieleni oraz
utrzymaniem czystości terenów zewnętrznych na innych terenach administrowanych przez
Zamawiającego (III obszar) opisanych w SIWZ pkt. 1.6.3:
netto:..............................słownie:..........................................................................
brutto:.............................słownie:..........................................................................

1.10

za wykonanie w całym okresie obowiązywania umowy wszystkich prac związanych z
kompleksowym utrzymaniem zieleni oraz sprzątaniem terenów zewnętrznych na terenach
zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13 (III obszar) opisanych w SIWZ
pkt. 1.6.3:
1.10.1 netto:..............................słownie:..........................................................................
1.10.2 brutto:.............................słownie:..........................................................................
Podatek VAT przyjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.

Ilość świadczonych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz sprzątaniem terenów zewnętrznych, tj.
konserwacją i utrzymaniem trawników, pielęgnacją zieleńców, ręcznym i mechanicznym
sprzątaniem dróg i chodników - łącznie min. 3 usług o łącznej wartości nie mniejszej niż
600.000,00 zł netto (przy czym każda z nich nie może mieć wartość mniejszą niż 50.000,00 zł
netto):
……………….szt. (podaje Oferent), zgodna przedstawionym z wykazem.
Okres realizacji w ramach Zamówienia przewidywany jest od dnia zawarcia Umowy przez
3 lata sezonowo, tj. w następujących okresach zwanych w treści SIWZ sezonami:
 od ….04.2017 r.(dzień zawarcia Umowy) do 03.11.2017 r.
 od 23.04.2018 r. do 09.11.2018 r.
 od 23.04.2019 r. do 08.11.2019 r.
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Jednocześnie oświadczamy, że:
-

Znane nam są warunki postępowania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
Posiadamy kompetencje i uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
Dysponujemy odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową;
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zapoznaliśmy się z projektem Umowy, który przyjmujemy bez zastrzeżeń;
Zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania Oferty;
Jesteśmy / nie jesteśmy podatnikiem podatku od towarów i usług (*niepotrzebne skreślić).

Jednocześnie deklarujemy, że:
Zgodnie z art. 29 pkt 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z
2015r. poz.2164 z późniejszymi zmianami), Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby wykonujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia, zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę były
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.)
Niniejsza oferta wraz z załącznikami będzie stanowiła podstawę do zawarcia Umowy.

Poniżej podajemy numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium wniesione
w pieniądzu:

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

Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* / Oferta zawiera na stronach: od ….. do ….. informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji*. (*niepotrzebne skreślić)

------------------------------------podpis oferenta
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Załączniki :
1.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5. Ustawy
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami),
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
2.

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.

Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;

4.

Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

6.

Oświadczenie, że Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

7.

Kopia decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu
odpadów zgodnie z art. 28 ust.1 z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 33 ust.
1a Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tj. Dz.U.2016r. poz. 1987 z późniejszymi
zmianami, wydaną przez odpowiedni organ upoważniony (dot. zarówno Oferenta jak i
Podwykonawcy jeśli takowy występuje);

8.

Kopia decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i
unieszkodliwiania odpadów zgodnie z art. 26 ust.1 z zastrzeżeniem art. 31 ust.1, art. 33
ust. 2, 4 i 4a oraz art. 43 ust. 5 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. z
późniejszymi zmianami wydaną przez odpowiedni organ upoważniony lub kopia umowy
ze składowiskiem odpadów na odbiór odpadów wraz z kopią decyzji zezwalającej
danemu składowisku na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów zgodnie z art. 26 ust.1 z zastrzeżeniem art. 31 ust.1, art. 33
ust. 2, 4 i 4a oraz art. 43 ust. 5 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tj. Dz.U.
2016r. poz. 1987 z późniejszymi zmianami), dot. zarówno Oferenta jak i Podwykonawcy
jeśli takowy występuje;

9.

Oświadczenie, że Oferent posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie
zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

art. 24 ust. 1 pkt 13,
aresztu, w zakresie
pkt 5 i 6 ustawy,
składania ofert albo
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10.

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz sprzątaniem terenów zewnętrznych,
tj. konserwacją i utrzymaniem trawników, pielęgnacją zieleńców, ręcznym i
mechanicznym sprzątaniem dróg i chodników - łącznie min. 3 usług o łącznej wartości nie
mniejszej niż 600.000,00 zł netto (przy czym każda z nich nie może mieć wartość
mniejszą niż 50.000,00 zł netto), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu;

11.

Oświadczenie, że Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
SIWZ.

12.

Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, a w
szczególności:
- kosiarka zbiornikowa – zaciągnikowa do ciągnika rolniczego - 1 szt.
- kosiarka bijakowa - 1 szt.
- kosa spalinowa - 5 szt.
- kosiarka spalinowa z napędem własnym - 1 szt.
- zgrabiarka do trawy - 1 szt.
- pilarka spalinowa do żywopłotów - 1 szt.
- opryskiwacz plecakowy - 1 szt.
- samochód ciężarowy pow. 3,5 t z plandeką - 1 szt.

13.

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w szczególności:
- 1 osoba – posiadająca wykształcenie średniej szkoły ogrodniczej;
- 1 osoba - posiadająca kurs Gospodarza Terenów Zieleni (kurs na poziomie II stopnia
NOT);
- 1 osoba – posiadająca szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy
użyciu opryskiwaczy;
- 1 osoba – posiadająca prawo jazdy kat. T;
- 5 osób – operatorzy kos z uprawnieniami;

14.

Oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

15.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości;
Sprawozdanie finansowe podlegające badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z art. 64 Ustawy wraz z opinią o badanym sprawozdaniu i raportem biegłego rewidenta. –
za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – za ten okres. W przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających przychody oraz
zobowiązania i należności – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
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16.

Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia oraz oświadczenie, że w
terminie 7 dni przed upływem ważności polisy, Oferent przedłoży Zamawiającemu polisę,
potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia na kolejny okres.

17.

Umowa (wypełniony i zaparafowany druk Zamawiającego),

18.

Umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie, jeśli taka współpraca
występuje,

19.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 229),
albo informacja o tym, że Oferent nie należy do grupy kapitałowej (stosowne
oświadczenie znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ).

20.

Zgłoszenie szczegółowego zakresu zamówienia, którego wykonanie Oferent zamierza
powierzyć Podwykonawcy oraz dokumenty potwierdzające uprawnienia Podwykonawcy
do realizacji wskazanego zakresu zamówienia i spełnienie przez Podwykonawcę
wymaganych kryteriów, a także dokumenty potwierdzające uprawnienia Podwykonawcy
do realizacji wskazanego zakresu zamówienia. Oferent, którego oferta zostanie wybrana
do realizacji zadania, po podpisaniu umowy, zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu do zatwierdzenia umowy zawierane z Podwykonawcami.

21.

Oświadczenie o kosztach pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny, nie jest
niższa od minimalnego wynagrodzenia o pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U.
2015, poz. 2008).

22.

Inne dokumenty, które Oferent uzna za istotne, należy załączyć na końcu oferty.
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