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Załącznik nr 2 do SWZ 

OFERTA:  

 
Nazwa i adres wykonywania działalności Wykonawcy (Wykonawców) 

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

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

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Zakup linii do recyklingu, linii do przerobu 
mieszaniny metali oraz separacji złomu oraz zakup maszyny przeładunkowej - elektrycznej do obsługi 
linii wraz z płytą elektromagnetyczną oraz chwytakiem, na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie do 
przedsiębiorstwa innowacyjnego procesu redukcji odpadu w postaci przetwarzania złomu mieszaniny 
odpadów, w tym elektroodpadów” dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - 
Green growth. Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy na 
lata 2014-2021, numer projektu: NORW.19.01.01-14-0001/20, numer postepowania 
1/HOLDMAR/2022, składamy ofertę na wykonanie części nr ……………………. . 

 

CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA  

A. Całkowita cena brutto wynosi …………………………… PLN/EUR (słownie:  
 
………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………) 

B. Czas realizacji /przekreślić niewłaściwe odpowiedzi/ 

Do 6 miesięcy włącznie od podpisania umowy 
Powyżej 6 miesięcy do 7 miesięcy włącznie od podpisania umowy 
Powyżej 7 miesięcy od podpisania umowy 
 

C. Gwarancja /w m-c/ wynosi …………………………………………….……………………… 
 

D. Czas reakcji serwisu (liczony w godzinach od zgłoszenia do przyjazdu na miejsce zgłoszonej awarii) 
wynosi  
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..…………… 
 

E. Serwis dostępny w Polsce /przekreślić niewłaściwą odpowiedź/ 

TAK 
NIE 

F. Kryterium pro-środowiskowe /przekreślić niewłaściwą odpowiedź/ 
TAK* 
NIE 

* jeżeli TAK, prosimy o potwierdzenie spełnienia przez przedmiot oferty pozytywnego wpływu na politykę 
zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska) - np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, 
mniejsze zużycie odpadów wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 
a) ……………………………………………będzie realizowana przez firmę ………….……………………,   

(należy podać nazwę części zamówienia)              (należy podać nazwę firmy Podwykonawcy) 

b) ……………………………………………będzie realizowana przez firmę …….………………………….  
(należy podać nazwę części zamówienia)    (należy podać nazwę firmy Podwykonawcy) 

 
Do realizacji części zamówienia Wykonawca przewiduje udział: 
- osób niepełnosprawnych - SZCZEGÓŁOWY OPIS (jeżeli dotyczy): 
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- personelu męskiego - SZCZEGÓŁOWY OPIS (jeżeli dotyczy): 
 
 
- personelu żeńskiego - SZCZEGÓŁOWY OPIS (jeżeli dotyczy): 

 
CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA  
 

A. Całkowita cena brutto wynosi …………………………… PLN/EUR (słownie:  
 
………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………) 

B. Czas realizacji /przekreślić niewłaściwe odpowiedzi/ 

Do 6 miesięcy włącznie od podpisania umowy 
Powyżej 6 miesięcy do 7 miesięcy włącznie od podpisania umowy 
Powyżej 7 miesięcy od podpisania umowy 
 

C. Gwarancja /w m-c/ wynosi …………………………………………….……………………… 
 

D. Czas reakcji serwisu (liczony w godzinach od zgłoszenia do przyjazdu na miejsce zgłoszonej awarii) 
wynosi  
 
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..…………… 

 

E. Wydajność młyna młotkowego w linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu 
komunalnego oraz złomu opakowaniowego wynosi 
 
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..…………… 

F. Serwis dostępny w Polsce /przekreślić niewłaściwą odpowiedź/ 

TAK 
NIE 

G. Kryterium pro-środowiskowe /przekreślić niewłaściwą odpowiedź/ 
TAK* 
NIE 

* jeżeli TAK, prosimy o potwierdzenie spełnienia przez przedmiot oferty pozytywnego wpływu na politykę 
zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska) - np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, 
mniejsze zużycie odpadów wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 
a) ……………………………………………będzie realizowana przez firmę ………….……………………,   

(należy podać nazwę części zamówienia)              (należy podać nazwę firmy Podwykonawcy) 

b) ……………………………………………będzie realizowana przez firmę …….………………………….  
(należy podać nazwę części zamówienia)    (należy podać nazwę firmy Podwykonawcy) 

 
Do realizacji części zamówienia Wykonawca przewiduje udział: 
- osób niepełnosprawnych - SZCZEGÓŁOWY OPIS (jeżeli dotyczy): 
 
 
- personelu męskiego - SZCZEGÓŁOWY OPIS (jeżeli dotyczy): 
 
 
 
- personelu żeńskiego - SZCZEGÓŁOWY OPIS (jeżeli dotyczy): 
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CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA  

A. Całkowita cena brutto wynosi …………………………… PLN/EUR (słownie:  
 
………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………) 

B. Długość systemu zasięgu ramion w maszynie przeładunkowej wynosi (w metrach): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

C. Czas realizacji /przekreślić niewłaściwe odpowiedzi/ 

Do 8 miesięcy włącznie od podpisania umowy 
Powyżej 8 miesięcy do 9 miesięcy włącznie od podpisania umowy 
Powyżej 9 miesięcy od podpisania umowy 

D. Urządzenie wyposażone w zwijak elektryczny z kablem elektrycznym o długości min. 30 m wraz ze 
złączem (wtyczka-gniazdo) /przekreślić niewłaściwe odpowiedzi/ 
TAK 
NIE 

E. Kryterium pro-środowiskowe /przekreślić niewłaściwą odpowiedź/ 
TAK* 
NIE 

* jeżeli TAK, prosimy o potwierdzenie spełnienia przez przedmiot oferty pozytywnego wpływu na politykę 
zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska) - np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, 
mniejsze zużycie odpadów wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 
a) ……………………………………………będzie realizowana przez firmę ………….……………………,   

(należy podać nazwę części zamówienia)              (należy podać nazwę firmy Podwykonawcy) 

b) ……………………………………………będzie realizowana przez firmę …….………………………….  
(należy podać nazwę części zamówienia)    (należy podać nazwę firmy Podwykonawcy) 

 

1. Oświadczamy, że: 

• Wykonawca JEST zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług* 

• Wykonawca NIE JEST zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług* na 

podstawie …………………………………………………………………………………….. 

Jeżeli Wykonawca nie wykreśli żadnej z powyższych opcji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca  jest 

zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. 

 

2. Oświadczamy zgodnie z  art. 225 ust. 2 ustawy, że: 

a) Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług1. 

b) Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towaru i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył 
…………………………………….3 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) 
będzie wynosiła …………………………………… 4 zł. W sytuacji tej zastosowanie będzie miała następująca 
stawka od podatku towarów i usług ……………….%5 

1w wypadku wyboru pkt. a) pkt. b) przekreślić. 
2w wypadku wyboru pkt. b) pkt. a) przekreślić. 
3wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług. 
4wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług, objętych obowiązkiem podatkowym. 
5Zgodnie z art. 225 ust. 2 pkt 4 wykonawca wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie 
 lit b) dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, np. w 
przypadku: 

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
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• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen 
ofertowych podatku VAT. 

W przypadku braku odpowiedniego wyboru Zamawiający przyjmuje, że zachodzą okoliczności, o których mowa w lit. a) 

3. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający  

w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i zdobyliśmy informacje konieczne 

do przygotowania oferty. 

5.  Oświadczamy, że postanowienia zawarte w SWZ i wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane  

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich 

określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6.  Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

7. Oświadczam, że oświadczenia i dokumenty złożone wraz z ofertą, stanowiące podmiotowe środki dowodowe 

zachowują swoją aktualność i prawidłowość przez okres prowadzenia niniejszego postępowania, oraz 

wskazuję te środki, zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany okoliczności 

w trakcie trwania postępowania zobowiązuję się zawiadomić niezwłocznie zamawiającego o ich 

dezaktualizacji.   

8. Oświadczam, że przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyrażam(y) zgodę na 
przetwarzanie moich/naszych* danych osobowych. 

9.  Oświadczam, 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  postępowaniu8. 
8w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 

 

10. Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: 

 □TAK  □ NIE9 
9Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X (zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE 

mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów euro; małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są 
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 
milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. 
 

11. UWAGA!!! Wypełnić w przypadku składania oferty wspólnej. 
W związku ze złożeniem oferty wspólnej oraz zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 117 
ust. 4 ustawy Pzp, oświadczam/oświadczmy*, że niżej wymienione dostawy będą wykonane przez 
następującego Wykonawcę: 
 

Nazwa wykonawcy wspólnie ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia 

Rodzaj i zakres  wykonywanych dostaw przez 

danego Wykonawcę 

  

  

  

 

14. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  
……..................................................................................................... 
(podać adres i osobę do kontaktu) 

tel.: …………, faks: ……………, e-mail: ………………………………….. 
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Do formularza oferty załączam następujące dokumenty: 

1) .....................................................................................        

2)  ..................................................................................... 

3)  ..................................................................................... 

 
 
UWAGA:  

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem,  zapisanie dokumentu w formacie .pdf  

2. Formularz oferty,  należy złożyć pod  rygorem  nieważności, w  formie  elektr onicznej  lub  w  postaci  
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

3. Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz  
z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 

 
 
*niepotrzebne skreślić 


