
ZP.1.2020  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ 

OFERTA

…………………………… ………………………………… 
(pieczęć firmy) miejscowość, data 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………..................................

Siedziba (kod, miejscowość, województwo, ulica, nr domu, nr lokalu): 

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

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

Numer telefonu: ……………………………………………………………………...……………….....

Nazwa banku i numer konta bankowego: ……………………………………………………………....

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

Numer REGON: …………………………………………………………………………………….......

Numer NIP: …………………………………………………………………………………………......

Internet: http:// ………………………………………………………………………………………..... 

e-mail: ……………………………………….. @ …………………………..... …………………….... 

Jestem / Nie jestem: 
Mikro/Małym; Średnim Przedsiębiorstwem* 
(*niepotrzebne skreślić) 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na:
„Czyszczenie  hydrodynamiczne  systemu  kanalizacji  sanitarnej wraz  z
załadunkiem,  transportem  i  utylizacją  powstałych  odpadów na  terenie
Miasta Karpacz.ˮ

Numer spraw: ZP.1.2020, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

Cena oferty brutto: …………………………………………………………………zł 

słownie brutto: …………………………………………...…………………………zł 

Usługi: Czyszczenie hydrodynamiczne systemu kanalizacji sanitarnej oraz inspekcji TV kanalizacji sanitarnej.
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1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy jest ze strony Wykonawcy jest:
Imię i nazwisko ............................................................................................................................
Nr telefonu.....................................................................................................................................
E-mail ...........................................................................................................................................

2. Osobą odpowiedzialną za podpisanie umowy ze strony Wykonawcy jest/są:
Imię i nazwisko ............................................................................................................................

Nr telefonu/faksu ..........................................................................................................................

      E-mail ...........................................................................................................................................
3. Oświadczam, że wartość brutto oferty zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie

ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty, że ceny przez nas określone nie będą
podlegały zmianom w trakcie umowy.

4. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie od daty zawarcia umowy do dnia .
30.11.2018r.

5. Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego:

a. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności o 
ile wynika to z odrębnych przepisów;

b. posiadam wiedzę i doświadczenie; 
c. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;
d. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.
6. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 

oraz przyjmiemy warunki w nim zawarte.
7. Wyrażam zgodę na otrzymanie należności przelewem w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania 

ofert.
9. Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) …………………………………………………………………………...

2) …………………………………………………………………………...

3) …………………………………………………………………………...

4) …………………………………………………………………………...

miejscowość……………………………., dnia ,.............................      

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

(*) niepotrzebne skreślić (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Usługi: Czyszczenie hydrodynamiczne systemu kanalizacji sanitarnej oraz inspekcji TV kanalizacji sanitarnej.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY

       

 M
aj

 2
02

0 
(1

1-
15

 V
20

20
r.

 2
0t

yd
zi

eń
20

20
r.

)

Lp.
Przedmiot

zamówienia
J.m. Ilość

Cena
jednostkowa

netto

Wartość
netto

Podatek VAT
Wartość
brutto

8+6

 wartoś
ć

6x7
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej  
160 -200

mb 900

2

Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej  
250

mb 50

3

Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej  
300

mb 210

4

sieć kanalizacji
sanitarnej  
400 mb 150

5

Studnie 
kanalizacji 
sanitarnej 
1000, 1200
1500

szt. 40

6

Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej  
160-200

mb 1100

7 Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej  
250

mb 160

Usługi: Czyszczenie hydrodynamiczne systemu kanalizacji sanitarnej oraz inspekcji TV kanalizacji sanitarnej.
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Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej  
300

mb 280

9

Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej  
400

mb 100

10

Studnie 
kanalizacji 
sanitarnej 
1000, 1200
1500 szt 40
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11

Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej  
160-200

mb 900

12

Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej  
250

mb 50

13

Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej  
300

mb 210

14

Sieć 
kanalizacji 
sanitarnej  
400

mb 150

15

Studnie 
kanalizacji 
sanitarnej 
1000, 1200
1500

szt. 40

RAZEM

miejscowość……………………………., dnia ,..........................                                                        

                                                                                            …………..……………..............
podpis i pieczęć Wykonawcy 

Usługi: Czyszczenie hydrodynamiczne systemu kanalizacji sanitarnej oraz inspekcji TV kanalizacji sanitarnej.
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Załącznik nr 5 A do SIWZ

……………………………………. ……………………………………...........
(pieczęć firmy) miejscowość, data 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ
TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Należy przedstawić informacje zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu opisanym w pkt.

5.2. ppkt 3)b) SIWZ

L.p.
Wyszczególnienie
(szczegółowy opis pojazdów/ zestawów 
pojazdów)

Ilość
[szt]

Informacja o podstawie 
dysponowania wskazanymi
zasobami (forma 
dysponowania np. własność 
wykonawcy)

1 2 3 4

       
                 
         

       

               
             

       

                 
         

…………………………………………………………………………………….. 
(data i czytelne podpisy osób uprawnionych do podpisania oferty) 

Usługi: Czyszczenie hydrodynamiczne systemu kanalizacji sanitarnej oraz inspekcji TV kanalizacji sanitarnej.
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Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………………. ……………………………………...........
(pieczęć firmy) miejscowość, data 

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG

L.P

Podać podmiot
na rzecz którego

usługi zostały
wykonane lub są

wykonywane 
(nazwa i adres)

Nazwa 
świadczonej

usługi / miejsce
wykonania lub
wykonywania

Data wykonania
lub

wykonywania
(dzień; miesiąc;

rok)

Opis zakresu rzeczowego
wykonanej lub wykonywanej

usługi  winien zawierać w swej
treści informacje jednoznacznie

potwierdzające spełnienie
warunku udziału w postępowaniu
określonego w pkt.5.2. ppkt 3)a )

SIWZ 

Dowody
wykonania lub
wykonywania

stanowi
załącznik nr ...

1 2 3 4 5 6

Załącznik

nr ......

Załącznik

nr ......

Załącznik

nr ......

Załącznik

nr ......

…………………………………………………………………………………….. 
(data i czytelne podpisy osób uprawnionych do podpisania oferty) 

W wykazie, wykonawca winien przedstawić informacje, które pozwolą Zamawiającemu jednoznacznie potwierdzić spełnianie warunku
opisanego w pkt.5.2. ppkt 3)a SIWZ 

Usługi: Czyszczenie hydrodynamiczne systemu kanalizacji sanitarnej oraz inspekcji TV kanalizacji sanitarnej.
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Załącznik nr 8 do SIWZ

……………………………………. ……………………………………...........
(pieczęć firmy) miejscowość, data 

DOŚWIADCZENIE - 10% 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 
dot. „Czyszczenie hydrodynamiczne systemu kanalizacji sanitarnej wraz z załadunkiem, 
transportem i utylizacją powstałych odpadów na terenie Miasta Karpacz.ˮ

 Lp. Wykaz dostaw Ilość wykonanych
usług 

(TAK / NIE) 

1 

minimum jedna usługa w zakresie udrożnienia i 
czyszczenia kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o 
wartości zamówienia nie mniejszej niż 100.000,00 zł 
brutto - 0 pkt 

2 
dwie usługi w zakresie udrożnienia i czyszczenia ka-
nalizacji sanitarnej lub deszczowej, o wartości zamó-
wienia nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto – 5 pkt 

3 

trzy usługi w zakresie udrożnienia i czyszczenia 
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o wartości 
zamówienia nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto – 10 
pkt 

…………………………………………………………………………………….. 
(data i czytelne podpisy osób uprawnionych do podpisania oferty) 

Usługi: Czyszczenie hydrodynamiczne systemu kanalizacji sanitarnej oraz inspekcji TV kanalizacji sanitarnej.
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