
 

*  -  Niepotrzebne skreślić. 
** - Zamawiający dopuszcza odmiany wyrazów wynikającej ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści 

załączników. 

 
 
 
 
 
…………………………………………… 
pieczęć firmowa Wykonawcy  
 
 

FORMULARZ OFERTY 
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Usługi związane z odbiorem, 
transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  
na terenie Gminy Popów” 
 

MY/JA NIŻEJ PODPISANI(Y): 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

(nazwa firmy dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 

1) OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, 

 

2) OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia  oraz wyjaśnieniami i zmianami 

SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami  

i zasadami postępowania, 

 

4) OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do 
nich żadnych zastrzeżeń, 

 

3) OŚWIADCZAMY, że  OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: 
..........................................………………………………………………………………………………………………. zł brutto 
słownie: ...............................................................................……………………………………………………… zł  
w tym podatek VAT: .......%.: .............................. zł; ( proszę wpisać sumę wartości brutto z tabeli poniżej). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

*  -  Niepotrzebne skreślić. 
** - Zamawiający dopuszcza odmiany wyrazów wynikającej ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści 

załączników. 

 
Przedstawiamy ceny jednostkowe za odbiór i zagospodarowanie odpadów za jakie będziemy świadczyć usługi w 
ramach przedmiotu zamówienia. 

 

Lp. 

Kod 
odpadów 

Rodzaj odpadów 
Szacunkowa 

ilość odpadów 
Cena w zł za 
1 Mg netto** 

Cena w zł za 
1 Mg brutto 

* 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 

roczna w zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

15 01 01 

 

Opakowania z papieru i 
tektury 

14,880 
    

2 

 
15 01 02  

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

74,180 
    

3 

 

15 01 04 

 
Opakowania z metali  29,580 

    

4 15 01 07   Opakowania ze szkła  143,580     

5 15 01 10  

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone  

0,300 

    

6 

 
 16 01 03  Zużyte opony 17,780 

    

7 17 01 01  
Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 
remontów  

1,0000 
    

8 17 01 07  

Zmieszane odpady z 
betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów 

ceramicznych i 
elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 

17 01 06  

13,060 

    

9 17 03 80  Odpadowa papa  5,960     

10 17 06 04  
Materiały izolacyjne inne 
niż wymienione w 17 06 

01 i 17 06 03  
1,0000 

    

11 17 09 04  

Zmieszane odpady z 
budowy, remontów i 
demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03  

4,0000 

    



 

*  -  Niepotrzebne skreślić. 
** - Zamawiający dopuszcza odmiany wyrazów wynikającej ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści 

załączników. 

12 20 01 11 Tekstylia  1,8000     

13 

 

 

20 02 01  
Odpady ulegające 

biodegradacji, kuchenne, 
zielone  

30,780 

    

20 01 08 

14 
20 01 21* 

Lampy fluorescencyjne i 
inne odpady zawierające 

rtęć 
0,160 

    

15 20 01 23* 
Urządzenia zawierające 

freony 
0,100 

    

16 20 01 32  
Leki inne niż 

wymienione w 20 01 31  
0,020 

    

 

 

 

 

17 

20 01 33* 
Baterie i akumulatory 
łącznie z bateriami i 

akumulatorami 
wymienionymi w 16 06 

01, 16 06 02 lub 

16 06 03 oraz nie 
sortowane baterie i 

akumulatory zawierające 
te baterie. 

0,020 

    

 

20 01 34  
Baterie i akumulatory 

inne niż wymienione w 
20 01 33 

 

 

18 

20 01 35 

 

Zużyte urządzenie 
elektryczne i 

elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 
i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

0,200 

    

19 20 01 36* 

Zużyte urządzenie 
elektryczne i 

elektroniczne inne niż 
wymienione w  20 01 21 

i 20 01 23 i 20 01 35  

0,300 

    

20 
20 01  99 

Inne niewymienione 
frakcje zbierane w 
sposób selektywny 

461,400 
    

21 
20 03 01  

Niesegregowane  
( zmieszane) odpady 

komunalne  
453,100 

    



 

*  -  Niepotrzebne skreślić. 
** - Zamawiający dopuszcza odmiany wyrazów wynikającej ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści 

załączników. 

22 
20   03 07  

Odpady 
wielkogabarytowe 

34,980 
    

Suma  :  

4) OŚWIADCZAMY, że  przedmiot zamówienia  zrealizujemy w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
 
5) OŚWIADCZAMY, że do wykonania usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy 

Popów zostaną wykorzystane wymienione poniżej pojazdy z zastrzeżeniem zmian przewidzianych we wzorze 
umowy, spełniające następujące normy emisji spalin: 

 

L.p. 
Marka 

pojazdu 
Typ pojazdu 

Numer 
rejestracyjny 

pojazdu 

Rodzaj zbieranych  
odpadów 

Norma spalania paliw 

EURO 5  EURO 6 

1.  
 

  Niesegregowane   

2.    Segregowane (papier i tektura, 
tworzywa sztuczne …. 

  

3.    Segregowane  
(szkło, popiół ……) 

  

5.     Ze zbiórek ulicznych, ( 
wielkogabaryty,  opony, AGD) 

  

6.     Do odbierania systemowych 
kontenerów z PSZOK 

  

 

6) OŚWIADCZAMY, że termin płatności faktur wynosi………....dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowej faktury VAT  

7) Oświadczamy, że posiadamy………… (wpisać ilość) samochodów do odbioru odpadów komunalnych 
spełniających normy emisji spalin  EURO 5 i EURO 6. 
 
8)  OŚWIADCZAMY, że zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone odebrane od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Popów będą przekazywane bezpośrednio do: 

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

…………………………………………………………………... 

(należy wskazać regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych) 

9) OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni,  

10) AKCEPTUJEMY bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ w tym warunki płatności, termin 

realizacji przedmiotu zamówienia podane przez Zamawiającego, 

11) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ zawrzeć w miejscu  

i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

12) OŚWIADCZAMY, że nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia, 

13) OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy: 
 sami *  
 przy udziale podwykonawców *      

 
 
 
 
 
 

   



 

*  -  Niepotrzebne skreślić. 
** - Zamawiający dopuszcza odmiany wyrazów wynikającej ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści 

załączników. 

Zakres zlecany Podwykonawcy Firma  Podwykonawcy 

 

 

 

 

(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie  
zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy). 

 
13.1. W przypadku gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem na zasobach którego polega Wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp: 
 

Zakres zlecany Podwykonawcy Firma/Nazwisko Podwykonawcy 

 

 

 

 

 
14) INFORMUJEMY, że jestem* / nie jestem* małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorcy  j (tj. Dz.U. z 2019r. Poz. 1292 z późn. zm). 

15) INFORMUJEMY, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2174, ze zm.); 
Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na 
podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.), 
należy skreślić powyższe oświadczenie i przedłożyć wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz jej wartość bez kwoty podatku. 

 
16) OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta (wraz załącznikami) jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Wyjątkiem są, a więc tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią, dokumenty znajdujące się na stronach oferty  

o numerach:………………………………………………………………………….………… 

17)  OŚWIADCZAMY, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w rozdziale III ust. 2 SIWZ do realizacji zamówienia 
przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażuję osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy 

18) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 
 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
19)  Wyrażam/my zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO- Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE - wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                    

....................................................................................... 
podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 



 

*  -  Niepotrzebne skreślić. 
** - Zamawiający dopuszcza odmiany wyrazów wynikającej ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści 

załączników. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


