Zalqcznik nr I do zapytania ofertowego

OSWIADCZENIE
Ja niej podpisany
(imiç i nazwisko)

PESEL* - ...............................
NIP:*
zamieszkaly. ...................................................................................
prowadzjcy dzialalnosé gospodarczq pod nazwq

na podstawie wpisu do

miejsce prowadzenia dziala1noci

niniejszym informujç, ze w stosunku do mnie: nie otwarto Iikwidacji, nie
ogloszono upad1oci .

miejscowoë i data
fPodpis I pieczçé osoby uprawnionej
do podpisywania oferty/

* niepotrzebne skreIié

Zalpcznik Nr 2
,dnia ....................2017r.

FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie uslugi pn: Odbiór, transport i utylizacja zwlok padlych zwierz4t.
I. OKRELENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMOWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uslug w zakresie odbioru, transportu i utylizacji
zwlok padlych zwierzat (dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich czçci, wiasnym
transportem z terenu Gminy Leoncin w roku 2018, które w szczeg61noci majftpolegaé na:
Zaladunku padlych zwierzftt niewiadomego pochodzenia lub ich czçci, w tym dzikich
i bezdomnych w miejscu padniçcia zwierzcia - wskazanego przez zamawiajacego,
z wylftczeniem drog krajowych i powiatowych, uprztniçciu i dezynfekcji miejsca zdarzenia,
transporcie wiasnym §rodkiem lokomocj i i unieszkodliwienie padliny poprzez przekazanie j ej
do najb1iszego zakiadu utylizacji, posiadajcego zezwolenie i spelniajqçego warunki do
unieszkodliwiania przedmiotowych odpadów.
2. Wykonanie uslugi nastçpowaé bçdzie na podstawie zgloszenia telefonicznego przez
Zamawiajacego, w nieprzekraczalnym czasie do 12 godzin od zgloszenia.
3. Na1enoá platna bçdzie na podstawie wystawionej faktury oraz dokumentu
potwierdzajcego odbiór oraz oddanie do utylizacji padlego zwierzçcia, w terminie 14 dni od
datyjej otrzymania przez Zamawiajcego.
4. Czas trwania umowy od dnia 01.01.2018 r do dnia 31.12. 2018 r.
5. Wykonawca w Czçci III formularza ofertowego podaje kwoty za caly okres
wykonywania uslugi.
II. FORMA ZLOZENIA OFERTY
Zawartoé oferty: wypelniony zalqçznik nr 1 Formularz ofertowy, wypelniony zalftcznik
nr 3 Owiadczenie o spelnianiu warunków i pozostale zalqczniki (2,4) nale2y skladaá
osobicie lub przeslaó pocztft do Urzçdu Gminy Leoncin, ul. Partyzantów nr 3, 05-155
Leoncin w zamkniçtej kopercie z dopiskiem ,, Wykonanie uslugi w zakresie odbioru,
transportu i utylizacji padlych zwierzqt z terenu Gminy Leoncin" w terminie do 27 grudnia
2017 r. do godz. 15:00.
111k. NAZWA I ADRES WYKONAWCY
Nazwa
Adres........................................................................................................
Telefon..............................................................fax.....................................
mail...................................................................
NIP..........................................................................
1. Oferujç wykonanie przedmiotu umowy za cenç:

. zi plus podatek VAT (...%)
. zi Razem (cena
Czçé I - netto
brutto) .......................................zi, slownie brutto ............................................
A.
Czçé II - netto: ....................... zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena
brutto) .......................................zi, slownie brutto ............................................
A.
Czçsé III - netto: ....................... zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena
brutto) .......................................zi, slownie brutto ............................................
A.
W cenie odbioru nalezy uwzglçdnié ceny za poszczególnft wagç odpadu tj. Czçé I waga do
50 kg; Czçé II waga od 50 kg do 100 kg; Czçé III waga od 100 kg do maksymalnie 400
kg.
Cenç za odbiOr interwencyjny w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i gwiqta, jeeli
cena ta bçdzie inna niz w dni powszednie.
Czçé I - netto . ........................ zi plus podatek VAT (...%) .........zi Razem (cena
brutto) .......................................zi, slownie brutto ............................................
A.
Czçé II - netto: ....................... zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena
brutto) .......................................zi, slownie brutto ............................................
A.
Czçsé III - netto .......................zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena
brutto) .......................................zi, slownie brutto ............................................
A.
Niezale2nie od tych cen naley podaó osobno cenç za odbiór, transport i utylizacjç padlych
dzików w okresie wystçpowania w Gminie Leoncin afrykanskiego pomoru gwifi.

•

Czçé I - netto . ........................ zi plus podatek VAT (...%) .........zi Razem (cena
brutto) .......................................zi, slownie brutto ............................................
A.
Czeé II - netto .......................zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena
brutto) .......................................zI, slownie brutto ............................................
A.
Czçé III - netto: ....................... zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena
brutto) .......................................zi, slownie brutto ............................................
A.
Czçé I waga do 50 kg; Czçé II waga od 50 kg do 100 kg; Czçé III waga od 100 kg do
maksymalnie 400 kg.
Cenç za odbiór interwencyjny padlych dzików w okresie wystçpowania w Gminie
Leoncin afrykanskiego pomoru gwifi w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i wiçta,
(jeeli cena ta bçdzie inna ni2 w dni powszednie.)
Czçé I - netto . ........................ zi plus podatek VAT (...%) .........zi Razem (cena
brutto) .......................................zi, slownie brutto
A.
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. A. plus podatek VAT (....%). zi Razem (cena
Czçé II - netto
brutto) .......................................zi, slownie brutto ............................................
A.
Czçé III - netto. ....................... zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena
brutto) .......................................zi, slownie brutto ............................................
A.
2. Owiadczam, ze zapoznalem sic z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszç do niego
zastrzeeñ oraz uzyskalem wszelkie informacje do prawidlowego skalkulowania ceny oferty.
3. Akceptujç wzór umowy stanowiqçy zalqçznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Zalqçznikami do niniejszego formularza ofert s:
a) Istotne postanowienia umowy - zal. nr 3
b) Owiadczenia - zal,. nr 1 i zal. nr 4

•

dnia..................

.......................................
pieczçó Wykonawcy

.................................
podpis osoby uprawnionej

Uwaga!
- Czçé III wypehiia Wykonawca i po podpisaniu oraz opieczçtowaniu odsyla do Zamawiajcego w sposób
wskazany w Czçsci II.
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Zalpcznik nr 3
Istotne postanowienia umowy
§1
Wykonawca dzia1ajc w myl przepisów ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu
czystoci i porzdku w gminach, art.3 ust.2 lit. c oraz pkt.15 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289,
2056), owiadcza, ze do realizacji zawartej umowy posiada odpowiednie §rodki transportowe
zaakceptowane upowanieniem wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
................................oraz spelnia osobowo wymagania ustawy.
§2
1 .Zamawiajcy zieca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji uslug polegajcych na: odbiorze,
transporcie i utylizacji zwlok padlych zwierzftt (dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich
czçci, wiasnym transportem z terenu Gminy Leoncin w roku 2018.

.

2. Okre1ony w § 2 ust. 1 przedmiot umowy bçdzie obejmowal:
Usuwanie z terenu Gminy Leoncin z wy1aczeniem dróg krajowych i powiatowych oraz
z wy1czeniem terenów nalecych do Kampinoskiego Parku Narodowego padlych zwierzftt
niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych, z uwzglçdnieniem zaladunku,
transportu i unieszkodliwiania poprzez przekazanie ich do najbliszego zakladu utylizacji,
posiadajftcego zezwolenie i spelniajftcego wymagane warunki do unieszkodliwiania
przedmiotowych odpadów.
§3
1. Wykonywanie uslugi nastçpowaé bçdzie na podstawie zgloszenia telefonicznego pod nr
telefonu (22) 785 65 82, (22)785 66 00 lub 508 196 072 , Policjç lub Powiatowe Centrum
Zarzqdzania Kryzysowego.
2. Po przyjcciu zgloszenia telefonicznego Wykonawca zobowiftzany jest przedloyó
Zamawiajcemu protokól odbioru padlej zwierzyny z miej sea zdarzenia i dokument
przekazania odpadu do utylizacji w przypadku wykonania powierzonej umowa uslugi.

.

§4
1. Odbiór odpadOw odbywal sic bcdzie od chwili zgloszenia w nieprzekraczalnym ezasie do
12 godzin.
2. Wykonawca zobowizuje sic pelniá Stan calodobowej gotowoci i realizowaé przedmiot
umowy okrelony w § 2 ust.1 i ust.2.
IM
1. Za realizacjç przedmiotu niniejszej umowy okre1onego w § 2 Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy przez okres trwania umowy kwotç ..........................zi brutto.
Kwota ta skladaé sic bçdzie z nastçpujftcych czçci skiadowych:
A) Za odpady padlych zwierzftt nie wymienionych punktach C i D:
1) Waga odpadu do 50 kg;

. zi plus podatek VAT (...%)
. zi Razem (cena brutto)
......................zi, slownie brutto ............................................zi.
2) Waga odpadu od 50 kg do 100 kg - netto: ....................... zi. plus podatek VAT
( .... %) ......... zi Razem (cena brutto) .......................................zi, slownie brutto
...........................zi.
3) Waga odpadu od 100 kg do maksymalnie 400 kg.
- netto: ....................... zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena brutto)
......................zi, slownie brutto ............................................zi.
netto

B) Cena za odbiór interwencyjny w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i gwiqta, (jeeli
cena ta bçdzie jima niz w dni powszednie).

•

1) waga odpadu do 50 kg;
- netto . ........................ zi plus podatek VAT (...%) .........zi Razem (cena brutto)
.......................................zI, slownie brutto ............................................zi.
2) waga odpadu od 50 kg do 100 kg
- netto: ....................... zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena brutto)
.. ..................................... zi, slownie brutto ............................................zi.
3) waga odpadu od 100 kg do maksymalnie 400 kg.
- netto .......................zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena brutto)
.......................................zi, slownie brutto ............................................zi.
C) Cena za odbiór, transport i utylizacjç padlych dzików w okresie wystçpowania w Gminie
Leoncin afrykañskiego pomoru wiñ.
1) waga odpadu do 50 kg;
- netto . ........................ zi plus podatek VAT (...%) .........zi Razem (cena brutto)
......................zi, slownie brutto ............................................zi.
2) waga odpadu od 50 kg do 100 kg
- netto .......................zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena brutto)
......................zi, slownie brutto ............................................zi.
3) waga odpadu od 100 kg do maksymalnie 400 kg.
- netto: ....................... zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena brutto)
......................zi, slownie brutto ............................................zi.
D) Cena za odbiór interwencyjny padlych dzików w okresie wystçpowania w Gminie
Leoncin afrykañskiego pomoru gwifi w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i wiçta,
(jeeli cena ta bçdzie jima niz w dni powszednie).
1) waga odpadu do 50 kg;
- netto . ........................ zi plus podatek VAT (...%) .........zi Razem (cena brutto)
......................zi, slownie brutto ............................................zi.
2) waga odpadu od 50 kg do 100 kg
- netto .......................zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena brutto)
......................zi, slownie brutto ............................................zi.
3) waga odpadu od 100 kg do maksymalnie 400 kg.
- netto .......................zi. plus podatek VAT (....%) ......... zi Razem (cena brutto)
......................zi, slownie brutto ............................................zi.
2. Rozliczenie nastçpowaé bçdzie na podstawie kazdorazowo sporzftdzonych faktur z
wyszczególnieniem rodzaju padlego zwierzçcia oraz jego wagi w kg , wystawionych na
2

. zi brutto, sporzdzonych p0 wykonaniu uslugi do koñca danego miesiftca oraz
kwotç
zalftczonych odpowiednio dokumentów okre1onych w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.
3 Na1enoé bçdzie platna przelewem na rachunek Wykonawcy
..................................................................w terminie 14 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiajftcego.

.

§6
1. Wszystkie zmiany umowy wymagajq formy pisemnego aneksu i podpisanego przez obie
strony pod rygorem niewanoci.
2. Kada ze stron moze wypowiedzieé umowç z zachowaniem 30- dniowego wypowiedzenia
dokonanego na pimie.
3. W okresie wypowiedzenia warunki umowy nie u1egajzmianie.
4.Ka2da ze stron jest ponadto uprawniona do odstpienia od umowy w przypadku ra24cego
naruszenia postanowieñ umowy przez drug4 stronç. Fakt naruszenia postanowieñ umowy
musi mieé odzwierciedlenie w dokumentach sporzdzonych na pimie z powiadomieniem
drugiej strony umowy. W takiej sytuacji na1ey wyznaczyé stronie dodatkowy termin na
usuniçcie naruszenia.
5. Z tytulu nie wykonania lub niena1eytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zaplaci Zamawiajqçemu karç umowna w wysokoci:
1)10% wartoci brutto, o której mowa w § 5 ust.1, gdy Zamawiajqçy odstpi od umowy
z powodu oko1icznoci, za które odpowiada Wykonawca.
2) W przypadku opOnienia odbioru odpadów w terminach okre1onych w § 4 ust.1
Wykonawca zaplaci Zamawiajcemu karç umownq w wysokoci 1% wartoci brutto, o której
mowa w § 5 ust. 1, za kazda godzinç opónienia.
§7
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
§8
1.Za ewentualne szkody powstale w czasie wykonywania uslug odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca obejmuje ryzyko obraeñ lub 9mierci osOb oraz utraty i hub uszkodzeñ mienia
(w tym: urzadzeñ, materialów, sprzçtu, niemchomoci) Wykonawcy i osób trzecich.
3. Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzia1noé za szkody oraz nastcpstwa nieszczç1iwych
wypadków pracownikOw i osób trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi uslugami,
w tym take ruchem pojazdów.
4. Wykonawca ponosi wszelkzt odpowiedzia1no6 za jakikoiwiek szkody bçdftce nastçpstwem
nie wykonania lub niena1eytego wykonania przedmiotu umowy, ktOre to szkody
Wykonawca zobowiqzuje sic pokryé w pelnej wysokoci.
§9
1. Wykonawca swoimi silami wykona 100 % zakresu rzeczowego uslugi stanowicej
przedmiot umowy.
2. Wykonawca nie mo2e bez zgody Zamawiajftcego przenieé wierzyte1noci wynikajftcych z
niniejszej umowy na osoby trzecie.
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§ 10
Strony ustanawiajnastçpujace osoby upowanione do podejmowania niezbçdnych czynnoci
w celu realizacji Umowy:
- ze stron y Wykonawcy ...................................................................................
- ze strony Zamawiajacego - pracownik Urzçdu Gminy dziaajcy z upowanienia Wójta
Gminy, Wit Gminy, Sekretarz Gminy, Policja.
§11
W sprawach nieuregulowanych w umowie majq, zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i mile wlaciwe przepisy obowizujftce w zakresie objetym przedmiotem umowy.
§ 12
Wszelkie spory wynikie przy realizacji uniowy winny byá rozwiftzane w drodze ugody
Sprawy nie rozwiqzane ugodowo bçdq podlegaly rozstrzygniçciu sftdów powszeclmych
wedlug siedziby Zamawiajcego.

S

§ 13
Umowç sporzq4zono w dwóch jednobrzmiqcych egzemplarzach p0 j ednej dia kadej ze stron.

ZAMAWIAJ4CY

WYKONAWCA

ZaIcznik nr 4

OSWIADCZAM(Y), ZE

Spelniam(y) warunki udzialu w postçpowaniu i podczas wykonywania umowy na odbiór,
transport i utylizacjq zwlok padlych zwierzat bçdç / bçdziemy posiadaó:
a) aktualne zezwolenie zwizane z transportem odpadów niebezpiecznych dotyczftcych
zwierzqt padlych i zabitych z koniecznoci.
b) decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczaj4c4 grodki transportowe, bçdqçe
w posiadaniu oferenta, do przewozenia padlych zwierzt,
c) aktualna umowç pomiçdzy oferentem, a legalnym punktem odbioru martwych zwierzat, na
odbiór i utylizacj ç padlych zwierzt.

S
data i podpis osoby uprawnionej

