
 
 

1 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
Koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów 

zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych 
terenów zieleni Gminy Miasto Stargard 

 
OFERTA PRZETARGOWA 

 
Przedmiot oferty:  Oferujemy  wykonanie „Koszenie trawników wraz z wygrabianiem 
opadłych liści z terenów zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz 
innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard”, w zakresie zgodnym z określeniem 
przedmiotu zamówienia oraz na wszystkich warunkach i wymaganiach specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
Zamawiający:  
Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie  
z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard 
 
Nazwa i siedziba wykonawcy …................................................................................................................. 
 
...................................................................................................................................................................................  
 
NIP  ............................................................... REGON ......................................................................................... 
 
Rachunek bankowy nr .................................................................................................................................. 
 
w banku ............................................................................................................................................................... 
 
Numer telefonu   ............................................ Adres mailowy ................................................................. 
 
Osoba/y  reprezentująca/e wykonawcę wraz z podaniem funkcji / stanowiska 
 
....................................................................................................................................................... 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę umowną: 

 
Cena ofertowa netto w zapisie liczbowym ………….……………………….…………… 
Cena netto słownie ……………………………………..……………………………………………. 
………………………….……………………………………………………………………………………….. 
Podatek VAT w zapisie liczbowym…………………………………………………………….. 
Podatek VAT słownie ………………………………………………………………………………... 
………………………….……………………………………………………………………………………….. 
Cena ofertowa brutto w zapisie liczbowym ……………………………………………… 
Cena brutto słownie …………………………………………………………………………………. 
………………………….………………………………………………………………………………………. 

 
Cena podana powyżej musi być tożsama z wypełnionym przez Wykonawcę tabelarycznym zestawieniem kosztów 
wykonania umowy - stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy kwotą wpisaną na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) a kwotą 
wynikającą z wyliczeń podanych na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający, jako wartość 
wiążącą przyjmie kwotę z załącznika nr 3, jednocześnie poprawiając kwotę wpisaną w załączniku nr 1 zgodnie  
z zasadami zawartymi w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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2. W przypadku niedotrzymania terminów i harmonogramów realizacji zamówienia,  
o których mowa w § 4 ust. 2 umowy zapłacimy karę umowną w wysokości  
………… zł za każdy dzień zwłoki, za każdy przypadek stwierdzony przez 
Zamawiającego (słownie: ……………………………………………….….). 

 
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną wartość kary umownej z tytułu niedotrzymania terminów  
i harmonogramów realizacji zamówienia w wysokości minimum 200 złotych i maksimum 1 000 zł za każdy 
przypadek stwierdzony przez Zamawiającego. Wysokość przedmiotowej kary umownej zaproponowana przez 
Wykonawcę musi być podana spośród zbioru kwot znajdujących się w przedziale skokowym od minimum 200 zł 
do maksimum 1000 zł, gdzie skok wynosi 50 zł (tj. 200, 250, 300 zł, 350 zł, 400 zł, 450 zł, 500 zł itd.). W przypadku 
gdy wykonawca w swojej ofercie zaproponuje kwotę kary niezgodną z warunkami opisanymi powyżej (np. kwotę 
niższą niż 200 zł, wyższą niż 1000 zł lub kwotę nie zaokrągloną do 50 zł jego oferta zostanie odrzucona na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
3. W przypadku zniszczenia drzew, krzewów lub innych nasadzeń podczas koszenia 

zapłacimy karę umowną w wysokości ………… zł za każdy przypadek stwierdzony 
przez Zamawiającego (słownie: ……………………………………………….….). 

 
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną wartość kary umownej z tytułu zniszczenia drzew, krzewów lub 
innych nasadzeń podczas koszenia w wysokości minimum 200 złotych i maksimum 1 000 zł za każdy przypadek 
stwierdzony przez Zamawiającego. Wysokość przedmiotowej kary umownej zaproponowana przez Wykonawcę 
musi być podana spośród zbioru kwot znajdujących się w przedziale skokowym od minimum 200 zł do maksimum 
1000 zł, gdzie skok wynosi 50 zł (tj. 200, 250, 300 zł, 350 zł, 400 zł, 450 zł, 500 zł itd.). W przypadku gdy 
wykonawca w swojej ofercie zaproponuje kwotę kary niezgodną z warunkami opisanymi powyżej (np. kwotę niższą 
niż 200 zł, wyższą niż 1000 zł lub kwotę nie zaokrągloną do 50 zł jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 
89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 

istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy do ich treści żadnych zastrzeżeń. 
 

5. Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia  
w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2022 r. 
 

6. Akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w istotnych 
postanowieniach umowy. 
 

7. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w wysokości 10% ceny ofertowej brutto zaokrąglone 
do pełnych tysięcy w dół, w następującej formie: …………………………………………… 
 

8. Oświadczamy, że należymy do podmiotów będących w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw TAK/NIE* 
 

9. Pozostaniemy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

10. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych wynikających z RODO 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
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pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.** 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są*: 
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu – stanowiące złącznik nr 2 do SIWZ. 
b) Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 
c) Tabelaryczne zestawienie kosztów wykonania umowy  – stanowiący złącznik nr 3 do 

SIWZ. 
d) …………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
*  Niepotrzebne skreślić 
** W 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 np. przez jego wykreślenie). 

 
 
 
 
Miejscowość i data : ................................................................. 
 
 
 

    …...................................................................... 
(podpis czytelny: imię i nazwisko   lub  
podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
Koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów zieleni 

parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów 
zieleni Gminy Miasto Stargard 

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY 
 
Nazwa i siedziba wykonawcy:  
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Działając w imieniu Wykonawcy, będąc należycie upoważnionym(mi) do jego 
reprezentowania, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 
Koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów zieleni parkowej, skwerów, 
pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard 
oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy): 
1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 7 i 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację 
zamówienia, 

b) posiadania zdolności technicznej i zawodowej do wykonania przedmiotu zamówienia. 
3) zamówienie wykona w całości samodzielnie.*  
4) podwykonawcom powierzy do wykonania następujące części zamówienia:*  

a)  

Lp. 

 
Część zamówienia, którą Wykonawca 

zamierza zlecić Podwykonawcy 
 

Dane podwykonawcy: 
1) Nazwa podwykonawcy 
2) Dane adresowe i telefoniczne 
3) Wskazanie osoby do kontaktu 

  
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
b) 

Lp. 
 

Część zamówienia,  którą  Wykonawca zamierza wykonać własnymi siłami 
 

  
 
 

 
Miejscowość i data : ................................................................. 
 

Podpisano    …...................................................................... 
(podpis czytelny: imię i nazwisko   lub  

podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
Koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz 

innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard 
ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYKONANIA UMOWY 

 
1 2 3 4 5 6 6 

Lp. Czynność Jednostka 
miary 

Zakładany  
obmiar 

Cena netto za 
jednostkę miary 

Cena brutto 
za jednostkę 

miary 

Wartość netto 
(kol. 4 x kol. 5) 

1. Koszenie trawnika  wraz ze zgrabieniem 
pokosu,  wywozem i 
zagospodarowaniem odpadów 

100m2 22160    

2. Koszenie terenu zarośniętego 
chwastami i samosiewami trawnika  
wraz ze zgrabieniem pokosu,  wywozem 
i zagospodarowaniem odpadów 

100m2 100    

3. Wygrabienie opadłych liści na terenach 
płaskich i skarpach wraz z wywozem i 
zagospodarowaniem odpadów  

100m2 8500    

4. Zgrabienie liści porażonych chorobowo 
np. szrotówkiem 
kasztanowcowiaczkiem, antraknozą 
platana itp.  wraz z ich specjalistyczną 
utylizacją   

100m2 50    

5. RAZEM NETTO  
6. VAT  
7. RAZEM BRUTTO  

UWAGA!  Wytworzone odpady należy przekazać we własnym zakresie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Stargard 
wpisanemu do rejestru działalności regulowanej 

Miejscowość i data : ......................... 
Podpisano   …......................................................................  

(podpis czytelny: imię i nazwisko   lub podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 Koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów 

zieleni parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych 
terenów zieleni Gminy Miasto Stargard 

 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, 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 
dostawy lub 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.  
Na wykazie należy podać jedynie te usługi, które odpowiadają rodzajowo określonym powyżej pracom  
tj. dotyczą minimum jednej usługi w ramach której zrealizował w okresie ostatnich 3 lat usługi polegające  
na koszeniu oraz grabieniu liści z powierzchni płaskich, skarp, itp. znajdujących się na terenach publicznych  
i ogólnodostępnych (np. place zabaw skwery, parki, pasy drogowe, ulice) o wartości minimum 40 000 zł. 

 
 

Zamawiający  
nazwa i adres Przedmiot prac  Wartość prac 

Terminy realizacji 
rozpoczęcia zakończenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
Miejscowość i data : ................................................................. 
 
 

Podpisano   …...................................................................... 
(podpis czytelny: imię i nazwisko   lub  
podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
Koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów zieleni 

parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów 
zieleni Gminy Miasto Stargard 

 
ZOBOWIĄZANIE 

 
(wypełnia podmiot, na którego zasobach wykonawca polega dla wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu) 
 

Niniejszym oświadczam, że w przypadku wybrania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego Koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów zieleni 
parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów zieleni Gminy 
Miasto Stargard, jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy podać pełną nazwę i adres Wykonawcy) 
 

jako podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej polega Wykonawca dla wykazania spełnieniu warunku sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej bądź zdolności technicznej lub zawodowej prowadzonego 
postępowania zobowiązuję się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. 
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: 
 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
4) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
 
 
 
Miejscowość i data : ......................... 

Podpisano   …...................................................................... 
(podpis czytelny: imię i nazwisko   lub  

podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową)
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
Koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów zieleni 

parkowej, skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów 
zieleni Gminy Miasto Stargard 

 
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ 

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ1,2 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
przedmiotem jest: 
 

Koszenie trawników wraz z wygrabianiem opadłych liści z terenów zieleni parkowej, 
skwerów, pasów zieleni dróg gminnych oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto 

Stargard. 
 

stosownie do treści z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843): 
 
1. składamy listę wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej,  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy 
1.   
2.   
…..   
 
 
2. informujemy, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, co inni wykonawcy 
składający oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 

3. informujemy, że nie należymy żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 
 
Miejscowość i data : ................................................................. 
 
 

Podpisano    …................................................................ 
(podpis czytelny: imię i nazwisko   lub  
podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową) 

 

 
1 Należy wypełnić pkt 1 wpisując nazwy podmiotów lub zakreślić pkt 2 bądź 3 przekreślając jednocześnie pkt 1. 
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy dokument 
składa każdy z nich samodzielnie. 


