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Załącznik nr 2 do SWZ po zmianie SWZ z dnia 20.04.2021r. 

FORMULARZ OFERTOWY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa na potrzeby LPGK  

Sp. z o. o. samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów sprzedaży i umów 

dzierżawy z podziałem na części” – NZP/TO/1/2021 

CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA – „Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie 

umowy sprzedaży w ramach części nr 1 zamówienia”, 

CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA – „Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie 

umowy sprzedaży w ramach części nr 2 zamówienia”, 

CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA – „Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie 

umowy sprzedaży w ramach części nr 3 zamówienia”, 

CZĘŚĆ NR 4 ZAMÓWIENIA – „Dzierżawa samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki w ramach 

części nr 4 zamówienia”, 

CZĘŚĆ NR 5 ZAMÓWIENIA – „Dzierżawa dwóch samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki  

w ramach części nr 5 zamówienia”. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica 

 

2. WYKONAWCA (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

należy wskazać dane dotyczące każdego Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia): 

pełna nazwa………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…, 

adres, województwo…………………………………………………………………………………………………………………………... 

NIP/PESEL……………………………...….,KRS/CEiDG………………….…………..…….., REGON………………….……………… 

tel…………………..………………, fax………………..………………., e-mail……………………………….……………………………… 

należący do sektora MŚP*  /  nie należący do sektora MŚP*  (niepotrzebne skreślić)** 

reprezentowany/reprezentowani przez: 

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

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

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

                                                           
* Sektor MŚP obejmuje mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i średnie przedsiębiorstwa, których definicje wskazano poniżej. 
Mikroprzedsiębiorstwo- przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa  
nie przekracza 2 mln EURO, 
Małe przedsiębiorstwo- przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa  
nie przekracza 10 mln EURO, 
Średnie przedsiębiorstwo- przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej 
niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EURO. 

** W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) należy 
wskazać dla każdego z Wykonawców osobno. 
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3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….………………………………………………………………... 

Adres e-mail do kontaktów z Wykonawcą poprzez Platformę Zakupową Zamawiającego: ……..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

4. JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(-I) OŚWIADCZAM(-Y), ŻE: 

1) zapoznałem(-liśmy) się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia i akceptuję(-emy) bez zastrzeżeń 

wzór umowy przedstawiony w Załączniku nr 1a do SWZ (dotyczy części nr 1, 2 i 3 zamówienia), 

Załączniku nr 1b do SWZ (dotyczy części nr 4 zamówienia) i Załączniku nr 1c do SWZ (dotyczy części 

nr 5 zamówienia), 

2) gwarantuję(-my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień  

do SWZ oraz jej modyfikacjami (w przypadku gdy modyfikacje zostały wprowadzone przez 

Zamawiającego),  

3) wartość mojej (naszej) oferty za realizację:  

części nr 1 zamówienia wskazuję(-my) w pkt 4.3a) Formularza ofertowego, 

części nr 2 zamówienia wskazuję(-my) w pkt 4.3b) Formularza ofertowego, 

części nr 3 zamówienia wskazuję(-my) w pkt 4.3c) Formularza ofertowego, 

części nr 4 zamówienia wskazuję(-my) w pkt 4.3d) Formularza ofertowego, 

części nr 5 zamówienia wskazuję(-my) w pkt 4.3e) Formularza ofertowego. 

Podatek VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego 

dotyczącymi stawek VAT. 

a) wartość mojej (naszej) oferty za realizację CZEŚĆI NR 1 ZAMÓWIENIA - „Dostawa samochodu 

ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie umowy sprzedaży w ramach części nr 1 

zamówienia” wynosi:  

wartość bez podatku od towarów i usług (netto): ...................................................................[PLN] 

(słownie: ...........................................................................................................................................) 

należny podatek od towarów i usług w stawce ……..%: ............................................................[PLN] 

(słownie: ...........................................................................................................................................) 

wartość brutto: ........................................................................................................................ [PLN] 

(słownie: ...........................................................................................................................................) 

 Oferuję(-my) pojazd o parametrach technicznych, użytkowych i jakościowych wskazanych  

w poniższej tabeli, która stanowi przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt XI.1 SWZ: 
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L.p. 

Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 

przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane 

przez Zamawiającego 

Parametry techniczne, użytkowe  

i jakościowe przedmiotu zamówienia 

oferowane przez Wykonawcę 

PODWOZIE 

1.  podwozie 3-osiowe o DMC min. 26.000 kg,  …………….….. kg 

2.  rok produkcji min. 2007, ……………..… rok 

3. 

 silnik wysokoprężny spełniający normę  
min. EURO 5, 

norma EURO ……………… 

 wielkość emisji zanieczyszczeń tj. suma wielkości 
emisji tlenków azotu (NOX), cząstek stałych (PM) 
oraz węglowodorów (THC) - max.  0,36 g/km, * 

 wielkość zużycia energii - max. 18 MJ/km, * 

 wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2) - max. 1,3 
kg/km, * 

 

4.  silnik o pojemności 6-12 litrów, ……………….……... litrów 

5. 
 skrzynia biegów automatyczna lub manualna, lub 

zautomatyzowana, 

skrzynia biegów ……………….………..…………  

(należy wskazać czy skrzynia biegów  

w oferowanym pojeździe jest automatyczna, 

manualna, czy zautomatyzowana) 

6. 

 tylne zawieszenie pneumatyczne - sterowanie 
dwukanałowe, * 

 kabina posiadająca min. 3 miejsca, * 

 gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej, * 

 kierownica regulowana, * 

 zdalne sterowanie z wyłącznikiem masy 
akumulatorów z kluczyka, bądź mechaniczny 
wyłącznik, * 

 moduł elektroniczny dla Producentów nadwozi   
z funkcjami dodatkowymi przez szynę CAN, * 

 brzęczyk biegu wstecznego, * 

 gniazdo dmuchawy na konsoli środkowej; * 

 

ZABUDOWA 

7. 

 zabudowa skrzyniowa (jednokomorowa  
lub wielokomorowa) z urządzeniem załadowczym 
tylnym, przeznaczona do zbierania stałych 
odpadów gromadzonych w pojemnikach 
komunalnych, surowców wtórnych i odpadów 
wielkogabarytowych, 

…………………………………………….………..  

(należy wskazać czy zabudowa  

w oferowanym pojeździe jest 

jednokomorowa czy wielokomorowa) 

8.  pojemność skrzyni ładunkowej min. 14m3,  …………….…….… m3 

9. 
 zabudowa wykonana zgodnie z normą  

PN-EN 1501-1 lub równoważną, 

Zabudowa zgodna z normą: 

………………………………………………………….…..  

(w przypadku zaoferowania rozwiązania 

równoważnego Wykonawca zobowiązany 

jest do wykazania w ofercie równoważności 

zgodnie z zapisami pkt XI.1. SWZ) 

10. 

 króciec odpływowy w wannie załadowczej  
z zaworem kulowym, *  

 możliwość sterowania mechanizmem 
załadowczym w cyklu automatycznym  
oraz pojedynczym, * 

 możliwość sterowania płytą wypychającą 
(wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska  
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L.p. 

Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 

przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane 

przez Zamawiającego 

Parametry techniczne, użytkowe  

i jakościowe przedmiotu zamówienia 

oferowane przez Wykonawcę 

na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka  
lub z kabiny kierowcy, * 

 układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, * 

 dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) 
umieszczone po obu stronach zabudowy, * 

 automatyczne sterowanie obrotami silnika  
w zależności od obciążenia układu hydraulicznego,* 

 urządzenie załadowcze jednolite, uniwersalne,  
tj. dostosowane do współpracy z pojemnikami  
o pojemności od 60 do 1100 litrów i wyposażone  
w uchylne ramiona do pojemników o pojemności 
1100 litrów, * 

 dwa stopnie dla ładowaczy, *  

 oświetlenie wg obowiązujących obecnie 
przepisów: światła hamowania, postojowe, 
kierunkowskazy oraz światło alarmowe „kogut”  
z tyłu pojazdu, * 

 reflektor roboczy z tyłu zabudowy, * 

 możliwość ręcznego sterowania cyklem  
zgniatania, *  

 kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor 
umieszczony w kabinie pojazdu kompatybilny  
z panelem sterowania zabudowy. * 

*W przypadku parametrów technicznych, użytkowych i jakościowych oznaczonych symbolem „*” proszę wpisać „TAK”  

lub „NIE”, albo „+” lub „-”.  W przypadku pozostałych parametrów oferowanego pojazdu (nie oznaczonych symbolem „*”) 

proszę podać szczegółowe informacje zgodnie z wymogami Zamawiającego wskazanymi w powyższej tabeli. 

b) wartość mojej (naszej) oferty za realizację CZEŚĆI NR 2 ZAMÓWIENIA - „Dostawa samochodu 

ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie umowy sprzedaży w ramach części nr 2 

zamówienia” wynosi:  

wartość bez podatku od towarów i usług (netto): ...................................................................[PLN] 

(słownie: ...........................................................................................................................................) 

należny podatek od towarów i usług w stawce …..%: ............................................................[PLN] 

(słownie: ...........................................................................................................................................) 

wartość brutto: ........................................................................................................................ [PLN] 

(słownie: ............................................................................................................................................) 

 Oferuję(-my) pojazd o parametrach technicznych, użytkowych i jakościowych wskazanych  

w poniższej tabeli, która stanowi przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt XI.1 SWZ: 
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L.p. 

Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 

przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane 

przez Zamawiającego 

Parametry techniczne, użytkowe  

i jakościowe przedmiotu zamówienia 

oferowane przez Wykonawcę 

PODWOZIE 

1.  podwozie 3-osiowe o DMC min. 26.000 kg,  …………….….. kg 

2.  rok produkcji min. 2006, ……………..… rok 

3. 

 silnik wysokoprężny spełniający normę  
min. EURO 5, 

norma EURO ……………… 

 wielkość emisji zanieczyszczeń tj. suma wielkości 
emisji tlenków azotu (NOX), cząstek stałych (PM) 
oraz węglowodorów (THC) - max.  0,36 g/km, * 

 wielkość zużycia energii - max. 18 MJ/km, * 

 wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2) - max. 1,3 
kg/km, * 

 

4.  silnik o pojemności 6-12 litrów, ……………….……... litrów 

5. 
 skrzynia biegów automatyczna lub manualna, lub 

zautomatyzowana, 

skrzynia biegów ……………….………..…………  

(należy wskazać czy skrzynia biegów  

w oferowanym pojeździe jest automatyczna, 

manualna, czy zautomatyzowana) 

6. 

 tylne zawieszenie pneumatyczne - sterowanie 
dwukanałowe, * 

 kabina posiadająca min. 3 miejsca, * 

 gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej, * 

 kierownica regulowana, * 

 zdalne sterowanie z wyłącznikiem masy 
akumulatorów z kluczyka, bądź mechaniczny 
wyłącznik, * 

 moduł elektroniczny dla Producentów nadwozi   
z funkcjami dodatkowymi przez szynę CAN, * 

 brzęczyk biegu wstecznego, * 

 gniazdo dmuchawy na konsoli środkowej; * 

 

ZABUDOWA 

7. 

 zabudowa skrzyniowa (jednokomorowa  
lub wielokomorowa) z urządzeniem załadowczym 
tylnym, przeznaczona do zbierania stałych 
odpadów gromadzonych w pojemnikach 
komunalnych, surowców wtórnych i odpadów 
wielkogabarytowych, 

…………………………………………….………..  

(należy wskazać czy zabudowa  

w oferowanym pojeździe jest 

jednokomorowa czy wielokomorowa) 

8.  pojemność skrzyni ładunkowej min. 14m3,  …………….…….… m3 

9. 
 zabudowa wykonana zgodnie z normą  

PN-EN 1501-1 lub równoważną, 

Zabudowa zgodna z normą: 

………………………………………………………….…..  

(w przypadku zaoferowania rozwiązania 

równoważnego Wykonawca zobowiązany 

jest do wykazania w ofercie równoważności 

zgodnie z zapisami pkt XI.1. SWZ) 

10. 

 króciec odpływowy w wannie załadowczej  
z zaworem kulowym, *  

 możliwość sterowania mechanizmem 
załadowczym w cyklu automatycznym  
oraz pojedynczym, * 

 możliwość sterowania płytą wypychającą 
(wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska  
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L.p. 

Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 

przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane 

przez Zamawiającego 

Parametry techniczne, użytkowe  

i jakościowe przedmiotu zamówienia 

oferowane przez Wykonawcę 

na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka  
lub z kabiny kierowcy, * 

 układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, * 

 dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) 
umieszczone po obu stronach zabudowy, * 

 automatyczne sterowanie obrotami silnika  
w zależności od obciążenia układu hydraulicznego,* 

 urządzenie załadowcze jednolite, uniwersalne,  
tj. dostosowane do współpracy z pojemnikami  
o pojemności od 60 do 1100 litrów i wyposażone  
w uchylne ramiona do pojemników o pojemności 
1100 litrów, * 

 dwa stopnie dla ładowaczy, *  

 oświetlenie wg obowiązujących obecnie 
przepisów: światła hamowania, postojowe, 
kierunkowskazy oraz światło alarmowe „kogut”  
z tyłu pojazdu, * 

 reflektor roboczy z tyłu zabudowy, * 

 możliwość ręcznego sterowania cyklem  
zgniatania, *  

 kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor 
umieszczony w kabinie pojazdu kompatybilny  
z panelem sterowania zabudowy. * 

*W przypadku parametrów technicznych, użytkowych i jakościowych oznaczonych symbolem „*” proszę wpisać „TAK”  

lub „NIE”, albo „+” lub „-”.  W przypadku pozostałych parametrów oferowanego pojazdu (nie oznaczonych symbolem „*”) 

proszę podać szczegółowe informacje zgodnie z wymogami Zamawiającego wskazanymi w powyższej tabeli. 

c) wartość mojej (naszej) oferty za realizację CZEŚĆI NR 3 ZAMÓWIENIA - „Dostawa samochodu 

ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie umowy sprzedaży w ramach części nr 3 

zamówienia” wynosi:  

wartość bez podatku od towarów i usług (netto): ...................................................................[PLN] 

(słownie: ...........................................................................................................................................) 

należny podatek od towarów i usług w stawce …..%: ............................................................[PLN] 

(słownie: ...........................................................................................................................................) 

wartość brutto: ........................................................................................................................ [PLN] 

(słownie: ............................................................................................................................................) 

 Oferuję(-my) pojazd o parametrach technicznych, użytkowych i jakościowych wskazanych  

w poniższej tabeli, która stanowi przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt XI.1 SWZ: 
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L.p. 

Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 

przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane 

przez Zamawiającego 

Parametry techniczne, użytkowe  

i jakościowe przedmiotu zamówienia 

oferowane przez Wykonawcę 

PODWOZIE 

1. podwozie 3-osiowe o DMC min. 26.000 kg,  …………….….. kg 

2.  rok produkcji min. 2007, ……………..… rok 

3. 

 silnik wysokoprężny spełniający normę  
min. EURO 5, 

norma EURO ……………… 

 wielkość emisji zanieczyszczeń tj. suma wielkości 
emisji tlenków azotu (NOX), cząstek stałych (PM) 
oraz węglowodorów (THC) - max.  0,36 g/km, * 

 wielkość zużycia energii - max. 18 MJ/km, * 

 wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2) - max. 1,3 
kg/km, * 

 

4.  silnik o pojemności 6-12 litrów, ……………….……... litrów 

5. 
 skrzynia biegów automatyczna lub manualna, lub 

zautomatyzowana, 

skrzynia biegów ……………….………..…………  

(należy wskazać czy skrzynia biegów  

w oferowanym pojeździe jest automatyczna, 

manualna, czy zautomatyzowana) 

6. 

 tylne zawieszenie pneumatyczne - sterowanie 
dwukanałowe, * 

 kabina posiadająca min. 3 miejsca, * 

 gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej, * 

 kierownica regulowana, * 

 zdalne sterowanie z wyłącznikiem masy 
akumulatorów z kluczyka, bądź mechaniczny 
wyłącznik, * 

 moduł elektroniczny dla Producentów nadwozi   
z funkcjami dodatkowymi przez szynę CAN, * 

 brzęczyk biegu wstecznego, * 

 gniazdo dmuchawy na konsoli środkowej; * 

 

ZABUDOWA 

7. 

 zabudowa skrzyniowa (jednokomorowa  
lub wielokomorowa) z urządzeniem załadowczym 
tylnym, przeznaczona do zbierania stałych 
odpadów gromadzonych w pojemnikach 
komunalnych, surowców wtórnych i odpadów 
wielkogabarytowych, 

…………………………………………….………..  

(należy wskazać czy zabudowa  

w oferowanym pojeździe jest 

jednokomorowa czy wielokomorowa) 

8.  pojemność skrzyni ładunkowej min. 14m3,  …………….…….… m3 

9. 
 zabudowa wykonana zgodnie z normą  

PN-EN 1501-1 lub równoważną, 

Zabudowa zgodna z normą: 

………………………………………………………….…..  

(w przypadku zaoferowania rozwiązania 

równoważnego Wykonawca zobowiązany 

jest do wykazania w ofercie równoważności 

zgodnie z zapisami pkt XI.1. SWZ) 

10. 

 króciec odpływowy w wannie załadowczej  
z zaworem kulowym, *  

 możliwość sterowania mechanizmem 
załadowczym w cyklu automatycznym  
oraz pojedynczym, * 

 możliwość sterowania płytą wypychającą 
(wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska  
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L.p. 

Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 

przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane 

przez Zamawiającego 

Parametry techniczne, użytkowe  

i jakościowe przedmiotu zamówienia 

oferowane przez Wykonawcę 

na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka  
lub z kabiny kierowcy, * 

 układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, * 

 dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) 
umieszczone po obu stronach zabudowy, * 

 automatyczne sterowanie obrotami silnika  
w zależności od obciążenia układu hydraulicznego,* 

 urządzenie załadowcze jednolite, uniwersalne,  
tj. dostosowane do współpracy z pojemnikami  
o pojemności od 60 do 1100 litrów i wyposażone  
w uchylne ramiona do pojemników o pojemności 
1100 litrów, * 

 dwa stopnie dla ładowaczy, *  

 oświetlenie wg obowiązujących obecnie 
przepisów: światła hamowania, postojowe, 
kierunkowskazy oraz światło alarmowe „kogut”  
z tyłu pojazdu, * 

 reflektor roboczy z tyłu zabudowy, * 

 możliwość ręcznego sterowania cyklem  
zgniatania, *  

 kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor 
umieszczony w kabinie pojazdu kompatybilny  
z panelem sterowania zabudowy. * 

*W przypadku parametrów technicznych, użytkowych i jakościowych oznaczonych symbolem „*” proszę wpisać „TAK”  

lub „NIE”, albo „+” lub „-”.  W przypadku pozostałych parametrów oferowanego pojazdu (nie oznaczonych symbolem „*”) 

proszę podać szczegółowe informacje zgodnie z wymogami Zamawiającego wskazanymi w powyższej tabeli. 

d) wartość mojej (naszej) oferty za realizację CZEŚĆI NR 4 ZAMÓWIENIA - „Dzierżawa samochodu 

ciężarowego z zabudową śmieciarki w ramach części nr 4 zamówienia” wynosi:  

wartość bez podatku od towarów i usług (netto): ...................................................................[PLN] 

(słownie: ...........................................................................................................................................) 

należny podatek od towarów i usług w stawce …..%: ..............................................................[PLN] 

(słownie: ...........................................................................................................................................) 

wartość brutto: ........................................................................................................................ [PLN] 

(słownie: ............................................................................................................................................) 

Okres dzierżawy 

Miesięczny czynsz dzierżawny netto 
dla pojazdu stanowiącego przedmiot 

dzierżawy* 
[zł] 

Wartość netto, tj. czynsz dzierżawny 
netto w całym okresie dzierżawy 

pojazdu* 
[zł] 

1 2 
3 

[1x2] 

10 miesięcy   

*Miesięczny czynsz dzierżawny netto (kolumna nr 2) oraz obliczona wartość netto (kolumna nr 3) powinny być 
wpisane w powyższej tabeli w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
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 Oferuję(-my) pojazd stanowiący przedmiot dzierżawy o parametrach technicznych, użytkowych  

i jakościowych wskazanych w poniższej tabeli, która stanowi przedmiotowy środek dowodowy,  

o którym mowa w pkt XI.1 SWZ: 

L.p. 

Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 

przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane 

przez Zamawiającego 

Parametry techniczne, użytkowe  

i jakościowe przedmiotu zamówienia 

oferowane przez Wykonawcę 

PODWOZIE 

1.  podwozie 3-osiowe o DMC min. 26.000 kg,  …………….….. kg 

2.  rok produkcji min. 2007, ……………..… rok 

3. 
 silnik wysokoprężny spełniający normę  

min. EURO 5, 
norma EURO ……………… 

4.  silnik o pojemności 6-12 litrów, ……………….……... litrów 

5.  skrzynia biegów automatyczna lub manualna, lub 
zautomatyzowana, 

skrzynia biegów ……………….………..…………  

(należy wskazać czy skrzynia biegów  

w oferowanym pojeździe jest automatyczna, 

manualna, czy zautomatyzowana) 

6. 

 tylne zawieszenie pneumatyczne - sterowanie 
dwukanałowe, * 

 kabina posiadająca min. 3 miejsca, * 

 gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej, * 

 kierownica regulowana, * 

 zdalne sterowanie z wyłącznikiem masy 
akumulatorów z kluczyka, bądź mechaniczny 
wyłącznik, * 

 moduł elektroniczny dla Producentów nadwozi   
z funkcjami dodatkowymi przez szynę CAN, * 

 brzęczyk biegu wstecznego, * 

 gniazdo dmuchawy na konsoli środkowej; * 

 

ZABUDOWA 

7. 

 zabudowa skrzyniowa (jednokomorowa  
lub wielokomorowa) z urządzeniem załadowczym 
tylnym, przeznaczona do zbierania stałych 
odpadów gromadzonych w pojemnikach 
komunalnych, surowców wtórnych i odpadów 
wielkogabarytowych, 

…………………………………………….………..  

(należy wskazać czy zabudowa  

w oferowanym pojeździe jest 

jednokomorowa czy wielokomorowa) 

8.  pojemność skrzyni ładunkowej min. 14m3,  …………….…….… m3 

9. 
 zabudowa wykonana zgodnie z normą  

PN-EN 1501-1 lub równoważną, 

Zabudowa zgodna z normą: 

………………………………………………………….…..  

(w przypadku zaoferowania rozwiązania 

równoważnego Wykonawca zobowiązany 

jest do wykazania w ofercie równoważności 

zgodnie z zapisami pkt XI.1. SWZ) 

10. 

 króciec odpływowy w wannie załadowczej  
z zaworem kulowym, *  

 możliwość sterowania mechanizmem 
załadowczym w cyklu automatycznym  
oraz pojedynczym, * 

 możliwość sterowania płytą wypychającą 
(wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska  
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L.p. 

Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 

przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane 

przez Zamawiającego 

Parametry techniczne, użytkowe  

i jakościowe przedmiotu zamówienia 

oferowane przez Wykonawcę 

na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka  
lub z kabiny kierowcy, * 

 układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, * 

 dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) 
umieszczone po obu stronach zabudowy, * 

 automatyczne sterowanie obrotami silnika  
w zależności od obciążenia układu hydraulicznego,* 

 urządzenie załadowcze jednolite, uniwersalne,  
tj. dostosowane do współpracy z pojemnikami  
o pojemności od 60 do 1100 litrów i wyposażone  
w uchylne ramiona do pojemników o pojemności 
1100 litrów, * 

 dwa stopnie dla ładowaczy, *  

 oświetlenie wg obowiązujących obecnie 
przepisów: światła hamowania, postojowe, 
kierunkowskazy oraz światło alarmowe „kogut”  
z tyłu pojazdu, * 

 reflektor roboczy z tyłu zabudowy, * 

 możliwość ręcznego sterowania cyklem  
zgniatania, *  

 kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor 
umieszczony w kabinie pojazdu kompatybilny  
z panelem sterowania zabudowy. * 

*W przypadku parametrów technicznych, użytkowych i jakościowych oznaczonych symbolem „*” proszę wpisać „TAK”  

lub „NIE”, albo „+” lub „-”.  W przypadku pozostałych parametrów oferowanego pojazdu (nie oznaczonych symbolem „*”) 

proszę podać szczegółowe informacje zgodnie z wymogami Zamawiającego wskazanymi w powyższej tabeli. 

e) wartość mojej (naszej) oferty za realizację CZEŚĆI NR 5 ZAMÓWIENIA - „Dzierżawa dwóch 

samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki w ramach części nr 5 zamówienia” wynosi:  

wartość bez podatku od towarów i usług (netto): ...................................................................[PLN] 

(słownie: ...........................................................................................................................................) 

należny podatek od towarów i usług w stawce …..%: ............................................................[PLN] 

(słownie: ...........................................................................................................................................) 

wartość brutto: ........................................................................................................................ [PLN] 

(słownie: ............................................................................................................................................) 
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L.p. 
Pojazd stanowiący przedmiot 

dzierżawy 
Okres dzierżawy 

Miesięczny czynsz 
dzierżawny netto 

dla poszczególnych 
pojazdów* 

[zł] 

Wartość netto, 
tj. czynsz 

dzierżawny 
netto w całym 

okresie 
dzierżawy dla 

poszczególnych 
pojazdów* 

[zł] 

1 2 3 4 
5 

[3x4] 

1. Pojazd nr 1 10 miesięcy   

2. Pojazd nr 2 10 miesięcy   

RAZEM (czynsz dzierżawny netto w całym okresie dzierżawy dla wszystkich pojazdów 
stanowiących przedmiot dzierżawy- 2 szt.): 

 

*Miesięczny czynsz dzierżawny netto (kolumna nr 4) oraz obliczona wartość netto (kolumna nr 5) powinny być 
wpisane w powyższej tabeli w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

 Oferuję(-my) pojazdy stanowiące przedmiot dzierżawy o parametrach technicznych, użytkowych  

i jakościowych wskazanych w poniższej tabeli która stanowi przedmiotowy środek dowodowy,  

o którym mowa w pkt XI.1 SWZ: 

L.p. 

Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 

przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane 

przez Zamawiającego 

Parametry techniczne, użytkowe  

i jakościowe przedmiotu zamówienia 

oferowane przez Wykonawcę 

Pojazd nr 1 Pojazd nr 2 

PODWOZIE 

1.  podwozie 3-osiowe o DMC min. 26.000 kg,  …………….….. kg …………….….. kg 

2. 
 rok produkcji min. 2006 (dotyczy pojazdu nr 1)  

lub min. 2007 (dotyczy pojazdu nr 2), 
……………..… rok ……………..… rok 

3.  silnik wysokoprężny spełniający normę  
min. EURO 5, 

norma EURO 

…………….….. 

norma EURO 

…………….….. 

4.  silnik o pojemności 6-12 litrów, ……………... litrów ……………... litrów 

5. 
 skrzynia biegów automatyczna lub manualna, lub 

zautomatyzowana, 

skrzynia biegów 

………………..………… 

(należy wskazać czy 

skrzynia biegów  

w oferowanym 

pojeździe jest 

automatyczna, 

manualna, czy 

zautomatyzowana) 

skrzynia biegów 

………………..………… 

(należy wskazać czy 

skrzynia biegów  

w oferowanym 

pojeździe jest 

automatyczna, 

manualna, czy 

zautomatyzowana) 

6. 

 tylne zawieszenie pneumatyczne - sterowanie 
dwukanałowe, * 

 kabina posiadająca min. 3 miejsca, * 

 gniazdo 12V + 24 V na desce rozdzielczej, * 

 kierownica regulowana, * 
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L.p. 

Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 

przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane 

przez Zamawiającego 

Parametry techniczne, użytkowe  

i jakościowe przedmiotu zamówienia 

oferowane przez Wykonawcę 

Pojazd nr 1 Pojazd nr 2 

 zdalne sterowanie z wyłącznikiem masy 
akumulatorów z kluczyka, bądź mechaniczny 
wyłącznik, * 

 moduł elektroniczny dla Producentów nadwozi   
z funkcjami dodatkowymi przez szynę CAN, * 

 brzęczyk biegu wstecznego, * 

 gniazdo dmuchawy na konsoli środkowej; * 

ZABUDOWA 

7. 

 zabudowa skrzyniowa (jednokomorowa  
lub wielokomorowa) z urządzeniem załadowczym 
tylnym, przeznaczona do zbierania stałych 
odpadów gromadzonych w pojemnikach 
komunalnych, surowców wtórnych i odpadów 
wielkogabarytowych, 

………………………….. 

(należy wskazać czy 

zabudowa  

w oferowanym 

pojeździe jest 

jednokomorowa czy 

wielokomorowa) 

………………………….. 

(należy wskazać czy 

zabudowa  

w oferowanym 

pojeździe jest 

jednokomorowa czy 

wielokomorowa) 

8.  pojemność skrzyni ładunkowej min. 14m3,  ………….… m3 ………….… m3 

9. 
 zabudowa wykonana zgodnie z normą  

PN-EN 1501-1 lub równoważną, 

Zabudowa zgodna z 

normą: 

…………………………..  

(w przypadku 

zaoferowania 

rozwiązania 

równoważnego 

Wykonawca 

zobowiązany jest do 

wykazania  

w ofercie 

równoważności 

zgodnie  

z zapisami pkt XI.1. 

SWZ) 

Zabudowa zgodna z 

normą: 

……………..……..….  

(w przypadku 

zaoferowania 

rozwiązania 

równoważnego 

Wykonawca 

zobowiązany jest do 

wykazania  

w ofercie 

równoważności 

zgodnie  

z zapisami pkt XI.1. 

SWZ) 

10. 

 króciec odpływowy w wannie załadowczej  
z zaworem kulowym, *  

 możliwość sterowania mechanizmem 
załadowczym w cyklu automatycznym  
oraz pojedynczym, * 

 możliwość sterowania płytą wypychającą 
(wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska  
na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka  
lub z kabiny kierowcy, * 

 układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, * 

 dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) 
umieszczone po obu stronach zabudowy, * 

 automatyczne sterowanie obrotami silnika  
w zależności od obciążenia układu hydraulicznego,* 

 urządzenie załadowcze jednolite, uniwersalne,  
tj. dostosowane do współpracy z pojemnikami  
o pojemności od 60 do 1100 litrów i wyposażone  
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L.p. 

Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe 

przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagane 

przez Zamawiającego 

Parametry techniczne, użytkowe  

i jakościowe przedmiotu zamówienia 

oferowane przez Wykonawcę 

Pojazd nr 1 Pojazd nr 2 

w uchylne ramiona do pojemników o pojemności 
1100 litrów, * 

 dwa stopnie dla ładowaczy, *  

 oświetlenie wg obowiązujących obecnie 
przepisów: światła hamowania, postojowe, 
kierunkowskazy oraz światło alarmowe „kogut”  
z tyłu pojazdu, * 

 reflektor roboczy z tyłu zabudowy, * 

 możliwość ręcznego sterowania cyklem  
zgniatania, *  

 kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor 
umieszczony w kabinie pojazdu kompatybilny  
z panelem sterowania zabudowy. * 

*W przypadku parametrów technicznych, użytkowych i jakościowych oznaczonych symbolem „*” proszę wpisać „TAK”  

lub „NIE”, albo „+” lub „-”.  W przypadku pozostałych parametrów oferowanego pojazdu (nie oznaczonych symbolem „*”) 

proszę podać szczegółowe informacje zgodnie z wymogami Zamawiającego wskazanymi w powyższej tabeli. 

 

4) oświadczam(my), że [zaznaczyć właściwe znakiem „” albo niepotrzebne skreślić]:* 

 wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2020r., poz. 106 z późn. zm.)* 

 wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2020r., poz. 106 z późn. zm.) i w związku z powyższym wskazujemy w poniższej tabeli 

informacje, o których mowa w art. 225 ust. 2 ustawy Pzp oraz w pkt XX.3 SWZ:* 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego  
u Zamawiającego 

Wartość (bez kwoty 
podatku) towaru  

lub usługi objętego 
obowiązkiem 
podatkowym 

Zamawiającego 

Stawka podatku 
od towarów  
i usług, która 

zgodnie z wiedzą 
Wykonawcy 
będzie miała 
zastosowanie 

   

* Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w powyższym zakresie stosownie do treści  
art. 225 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wskazać nazwę (rodzaj) towaru  
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego  
u Zamawiającego, a także wskazać wówczas ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku  
od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie. W takim przypadku 
Zamawiający w celu oceny oferty w kryterium ceny, doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r., poz. 106 z późn. zm.) 
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5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, 

6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(-emy) się zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz przedstawić  

na żądanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy dokumenty niezbędne do zawarcia 

umowy, o których mowa w pkt XXIX.6 SWZ, 

7) wadium w kwocie ……………………..zł zostało wniesione w dniu …….…………………… (proszę wskazać 

datę zlecenia przelewu bankowego w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu) 

w formie: ………………………………………………………….………………….……………………………………………….… 

(proszę wskazać czy wadium zostało wniesione w pieniądzu, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeniu udzielonym przez Podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 299)).   

8) zastrzegam(-y) na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, iż wskazane w poniższej tabeli informacje, 

które zostały przekazane Zamawiającemu wraz z ofertą, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1913) i w związku z powyższym nie mogą być one udostępniane.  

W przypadku przekazania Zamawiającemu  informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oraz przekazać Zamawiającemu te informacje w odpowiedni sposób 

(zastosowanie mają zapisy pkt XIV.1.5a)- XIV.1.5e) SWZ): 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa* 

  

*Jeżeli Wykonawca nie przekazuje Zamawiającemu informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w tabeli powyżej należy wpisać „NIE DOTYCZY”. 

9) wykonam(-y) zamówienie przy udziale niżej wymienionych Podwykonawców: 

Lp. Nazwa (firma) Podwykonawcy* 

Zakres prac powierzonej części 

zamówienia  

(rodzaj czynności)*  

Wartość lub 

procentowa 

część 

zamówienia jaka 

zostanie 

powierzona 

Podwykonawcy* 

    

*Jeżeli Wykonawca nie przewiduje powierzenia Podwykonawcom żadnej części zamówienia  
w tabeli powyżej należy wpisać „NIE DOTYCZY”. 



Tryb podstawowy: „Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów sprzedaży  
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10) oświadczam(-y), iż Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, 

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia oraz Podmiotu udostępniającego 

zasoby (odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru) na podstawie niżej wskazanych 

danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów …………………………………………………….…………. 

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

[W przypadku Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie ma 

konieczności podawania powyżej dodatkowych danych, gdyż Zamawiający samodzielnie uzyska 

dokumenty, o których mowa powyżej na podstawie danych takich jak nr KRS albo nr NIP wskazanych  

w ofercie lub w załączonych do oferty oświadczeniach i dokumentach. Natomiast w przypadku 

Wykonawców mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej konieczne jest podanie 

szczegółowych danych umożliwiających Zamawiającemu uzyskanie dokumentów, o których mowa 

powyżej, w tym adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych. Wykonawca może również 

złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub Podmiotu 

udostępniającego zasoby.] 

11)  oświadczam, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych (RODO*), o której mowa w pkt XXXII.2 SWZ, 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

12) oświadczam, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  

i/lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio  

lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.** 

5.  JAKO ZAŁĄCZNIKI BĘDĄCE CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ OFERTY, ZGODNIE Z PKT XIV.1.3) SWZ 

DOŁĄCZAM(Y): 

1)…………………………… 

2)…………………………… 

3)…………………………… 

……………………………... 

 

 

                                                           
** 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, Wykonawca może nie złożyć oświadczenia,  
o którym mowa w pkt 4.12). W takim przypadku Wykonawca winien skreślić treść oświadczenia w pkt 4.12) Formularza ofertowego 
(Załącznika nr 2 do SWZ). 


