
TZUK.271.4.2016 załącznik nr 1 do SIWZ 
 

* Wypełnić jeżeli dotyczy 
Strona: 1/4 

 

Dane Wykonawcy/Lidera Konsorcjum: 
Nazwa…………………………………………………………..………………………...…………………..……………
……………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
Adres…………………………………………………………….………………………………………………………… 
telefon…………………………………………………...………...………………………………………………………. 
faks………………………………………………………………..…………………………………………………....... 
e-mail ………………………………………………………………..……………………………………………………. 
 
Członek Konsorcjum/Członkowie: 
Nazwa………………………………………………………………..…………………...…………………..……………
……………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
Adres…………………………………………………………………………….………………………………………… 
telefon……………………………………………………………...……………...………………………………………. 
faks………………………………………………………………………………..…………………………………....... 
e-mail ………………………………………………………………………………..……………………………………. 

 
O F E R T A 

na realizację zadania pn.:  

„Utrzymanie i sprzątanie Cmentarzy Komunalnych w Tychach w 2017 roku.” 

Zadanie Nr. 1: Cmentarz Wartogłowiec i Cmentarz Turkusowa 

Cena oferty brutto:  ….......................................................................................................................    

Słownie: ............................................................................................................................................. 

 w tym VAT (zł) :  ….................................................................................................................    

 
 
 
 Zbiorcze zestawienie kosztów dla zadania nr 1 
 

Lp. 
Koszty wykonania poszczególnych 

elementów zadania* 
Wartość 
netto (zł) 

Wartość 
brutto (zł) 

W zakresie sprzątania i utrzymania Cmentarza Komunalnego w Tychach - Wartogłowcu, 
ul. Cmentarna 19 

1 
Podstawienie na terenie Cmentarza pojemników na odpady o pojemności 120 l w ilości 
80 sztuk w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.  

  

2 

Podstawienie na terenie zaplecza kontenerów na odpady w ilości i o pojemności 
zapewniającej utrzymanie czystości na terenie cmentarza. Opróżnianie kontenerów z 
częstotliwością niedopuszczającą do przepełniania wraz z ponoszeniem kosztów ich 
dzierżawy, wywozu i zagospodarowania odpadów zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 
grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz 260 z późn. zm.). 
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3 

Usuwanie odpadów i opróżnianie pojemników (w ilości 130 sztuk – 50 szt. własność 
Zamawiającego, 80 sztuk własność Wykonawcy) oraz usuwanie śmieci 
nagromadzonych wokół pojemników 120 l, zamiatanie wokół nich. Likwidacja „dzikich 
wysypisk” i kopców suchych liści pozostawionych przez osoby odwiedzające cmentarz;  

Zbieranie wypalonych zniczy z placów przy krzyżach, w szczególności po większych 
świętach tj. Wszystkich Świętych, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Dzień Matki i Ojca, 
Dzień Babci i Dziadka oraz bardziej popularnych imienin, oraz oczyszczanie (min. 2 
razy w roku) marmurowego cokołu przy krzyżu; 

Utrzymanie czystości w obrębie pomnika „Ofiar poległych na Kresach Wschodnich”; 

Zbieranie śmieci z pomiędzy krzewów, drzew, na placach i wzdłuż ogrodzenia 
cmentarza oraz przy bramach wejściowych; 

Bieżące sprzątanie cmentarza (do późnych godzin wieczornych w dniu poprzedzającym 
rozpoczęcie święta) w okresie większych świąt, tj. Wszystkich Świętych, Wielkanoc, 
Boże Narodzenie, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka oraz bardziej popularnych 
imienin.  

Utrzymanie czystości w miejscu składowania odpadów na zapleczu cmentarza.  

  

4 Zamiatanie alejek.   

5 

Odśnieżanie i odladzanie alejek, placów oraz schodów (przy wejściu na cmentarz od ul. 
Bratków),  przygotowanie dojścia do miejsc, w których w danym dniu będzie odbywał 
się pogrzeb oraz drogi na terenie zaplecza. Zabezpieczenie nawierzchni w  przypadku 
ryzyka powstania oblodzeń. 

  

6 

Koszenie terenów zielonych wraz ze zgrabieniem, zebraniem, wywozem i utylizacją 
skoszonej trawy, zabezpieczeniem pomników oraz roślinności zasadzonej przez 
rodziny zmarłych w obrębie pomników oraz oczyszczeniem pomników z trawy.  

  

7 Usuwanie opadłych liści oraz złamanych lub suchych gałęzi i konarów.   

8 
Usuwanie roślin wyrastających na alejkach pomiędzy kostką brukową i przy 
krawężnikach.  

  

9 
Przycinanie i formowanie żywopłotów wraz z zebraniem, wywozem i utylizacją 
usuniętych przyrostów. 

  

10 

Zamontowanie na terenie cmentarza 5 punktów umożliwiających nieodpłatne 
wypożyczenie plastikowych konewek o pojemności max 6 l. Ilość konewek na każdym z 
punktów to 5 sztuk oraz bieżące uzupełnianie ich stanu w razie zniszczenia lub 
kradzieży. 

  

11 

Zapewnienie dostępu do toalety poprzez postawienie w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego toalety przenośnej i jej serwis min. 2 razy w miesiącu. W okresie święta 
Wszystkich Świętych postawienie dodatkowych 3 szt. toalet i zapewnienie ich 
bieżącego serwisu. 

  

12 
Pozostały zakres czynności dotyczący obiektu przy ul. Cmentarnej 19 wyspecyfikowany 
w zał. nr 2 do SIWZ 

  

W zakresie sprzątania i utrzymania Cmentarza przy ul. Turkusowej w Tychach 
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13 

Podstawienie pojemników na odpady w ilości i o pojemności zapewniającej utrzymanie 
czystości na terenie cmentarza. Opróżnianie pojemników z częstotliwością 
niedopuszczającą do przepełniania wraz z ponoszeniem kosztów ich dzierżawy, 
wywozu i zagospodarowania odpadów zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 
2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz 260 z późn. zm.). 

  

14 
Utrzymywanie czystości na terenie cmentarza, a w szczególności wewnątrz wnęki 
przeznaczonej na pojemniki na śmieci. 

  

15 

Koszenie trawy na terenie cmentarza, pomiędzy grobami jak i terenów zielonych wraz 
ze zgrabieniem, zebraniem, wywozem i utylizacją skoszonej trawy, zabezpieczeniem 
pomników oraz roślinności zasadzonej przez rodziny zmarłych w obrębie pomników 
oraz oczyszczeniem pomników z trawy. 

  

16 Usuwanie samosiejek z terenu cmentarza.   

17 

Usuwanie z terenu cmentarza suchych gałęzi i opadłych liści. Zdejmowanie suchych 
konarów z koron drzew. Stała kontrola drzew i informowanie Zamawiającego o 
zauważonych nieprawidłowościach w drzewostanie. 

  

18 
Pozostały zakres czynności dotyczący obiektu przy ul. Turkusowej wyspecyfikowany w 
zał. nr 2 do SIWZ 

  

 RAZEM (suma pozycji 1-18)   

 

1. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,  jednak nie wcześniej niż 
od 01 stycznia 2017 r. W przypadku podpisania umowy po 01 stycznia 2017 r., umowa będzie 
realizowana nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r. 

2. Warunki płatności: 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

3. Wykaz pojazdów spełniających normę emisji CO2 EURO 5 

W zakresie kryterium „norma emisji” oświadczam/y, iż posiadamy następujące pojazdy spełniające 

kryterium: 

Lp. Rodzaj pojazdu, sprzętu Ilość Podstawa 
dysponowania 

(w przypadku polegania na 
potencjale innych 

podmiotów wpisać „inny 
podmiot”) 

Marka, model, rok 
produkcji, numer 

rej. pojazdu 

1.     
2.     
3.     
4.     

 

4. Czas reakcji - posprzątania obiektu: 
W zakresie kryterium – czas reakcji, tj. czas opróżnienia pojemników po niedzieli oraz  po dniach wolnych 
od pracy a także po Dniu Matki, Dniu Ojca,  Dniu Babci i Dziadka, oświadczamy,  że : 
opróżnimy pojemniki (posprzątamy) do godz. 11.00 w pierwszym dniu roboczym –………….. 
opróżnimy pojemniki (posprzątamy)  do godz. 13.00 w pierwszym dniu roboczym –…………. 
opróżnimy pojemniki (posprzątamy)  po godz. 13.00 w pierwszym dniu roboczym – …………. 
Prosimy zadeklarować jedną z ww. przedstawionych opcji poprzez postawienie znaku  „X” przy wybranej 
deklaracji. 
 

5. Wykaz dostaw/usług/robót powierzonych podwykonawcom* 
…………………………………………………………………………………………………………………..… 
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6. Oświadczam/y, iż strony nr od …… do …… zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a zasadność ich 
zastrzeżenia wskazuję w następujących dokumentach:* 
………………………………………………………………………………………………………………..…… 

7. Oświadczam/y, iż wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (zgodnie z punktem 9 
SIWZ). 
W przeciwnym przypadku do oferty należy dołączyć oświadczenie zawierające potwierdzenie, iż wybór 
niniejszej oferty rodzić będzie u zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wskazanie wartości tego towaru 
lub usług bez kwoty podatku. 

8. Oświadczam/y, iż w mojej ofercie powołuję się na rozwiązania równoważne opisywanym 
przez zamawiającego, a ich równoważność wykazuję poprzez następujące dowody*: 

     ………………………………………………………………. 

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

miejscowość i data                                                                                                    pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  
                           reprezentowania Wykonawcy lub  

                       upoważnionej do występowania w jego imieniu 


