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Wykonawca: 

 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu: 

……………………………………………… 

NIP/PESEL  

………………………………………………. 

KRS/CEiDG 

reprezentowany przez: 

 

………..……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

Zamawiający: 

 

Gmina Suchożebry 

Ul. Aleksandry Ogińskiej 11 

08-125 Suchożebry 

 

O F E R T A 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchożebry poprzez: 

sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz inne 

zgodne z prawem metody gospodarowania odpadami 

 

Przystępujemy do postępowania i oferujemy wykonanie zamówienie na warunkach jak niżej: 

1. Po zapoznaniu się z warunkami przetargu podejmujemy się wykonać zamówienie zgodnie 

z dokumentacją przetargową, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami za cenę ofertową: 

brutto (łącznie z VAT) …………………………………zł, 

 słownie: .....….…….....…………………………............................……………,  

w tym VAT ........%, tj. ....................................................................................zł. 

zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty. 

Oświadczamy, że cena oferty została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot 

zamówienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie a także wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia, pozwalające na jego należyte wykonanie. 

2. Oświadczamy, że odległość od siedziby Zamawiającego do naszej instalacji, obliczona 

zgodnie ze wskazówkami w SIWZ  wynosi …………………………km.  

Adres naszej instalacji  

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

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

3. Termin realizacji zamówienia wynosi: od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r.  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

i warunki w niej zawarte przyjmujemy bez zastrzeżeń, oraz, że zdobyliśmy wszystkie inne 

konieczne informacje, potrzebne do właściwego  przygotowania oferty i realizacji zamówienia.  

5. Oświadczamy, że w razie wyboru naszej oferty osoby, które będą wykonywały prace fizyczne 

związane z sortowaniem i kompostowaniem odpadów w trakcie realizacji zamówienia, będą/są 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę.   

6. Oświadczam, że  jestem związany niniejszą ofertą na okres 30 dni.  

7. Oświadczam, że zawarty w SIWZ projekt  umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy 



GIK.271.7.2020 
 

 

2 
 

się w   przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Składamy niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego 

przez ............................................................................................................. 

(nazwa lidera) 

9. . Przyjmujemy warunki płatności ujęte w istotnych postanowieniach umowy. 

10. Oświadczamy, że: 

zamówienie wykonamy     /   nie wykonamy siłami własnymi*). 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć poniższe części zamówienia  

 

Zakres zlecany podwykonawcy Nazwa i adres podwykonawcy 

  

  

  

 

11. /jeżeli  dotyczy/  Oświadczamy,  że  niżej  wskazane  podmioty  trzecie,  na  zasoby  których 

powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawiając w tym celu pisemne  

zobowiązanie wg  załącznika  nr  7  do  SIWZ,    nie  będą  brały  udziału w   realizacji części 

zamówienia:  

…………………………………………………………….  

…………………………………………………………….  

12. /jeżeli  dotyczy/  Oświadczamy,  że  niżej  wskazane  podmioty  trzecie,  na  zasoby  których 

powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie wg załącznika nr 7 do SIWZ, będą brały udział w realizacji części zamówienia: 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

13. Oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp, że wybór mojej oferty*1: 

 

☐   nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

☐  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących     

towarów/usług: 

 

                                                                                                                             

………………………………………… - ………………………….. zł netto 

           Nazwa towaru/usługi                …  …       wartość bez kwoty podatku VAT 

 

14. Oświadczamy, że posiadamy status przedsiębiorstwa : mikro / małe / średnie / duże /* 

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

 
*) zaznaczyć właściwe 
1 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

2  Rozporządzenie 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).  
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pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu3. 

16. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów wskazanych w p. 17,  niniejsza 

oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących 

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

17. Niniejszym informuję, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

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

i zgodnie z art. 11 ust. 4 (Dz. U. z 2003 nr 153 poz. 1503) 

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

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

 

17.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 

Lp. Wyszczególnienie Nr stron 

od -do 

-    

-    

-    

-    

-    

-    

 

18. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera …….. stron podpisanych i kolejno 

ponumerowanych. 

 

 

 

 

______________________________                              ______________________________ 
  Imiona i nazwiska osób uprawnionych                  Czytelne podpisy osób uprawnionych  

       do reprezentowania firmy                                                               do reprezentowania firmy 

 

 

 

 

 

 
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 treści oświadczenia wykonawca nie 

składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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FORMULARZ CENOWY 
(Załącznik do formularza ofertowego) 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchożebry poprzez: sortowanie, 

odzysk, kompostowanie i  składowanie odpadów komunalnych oraz inne zgodne z prawem metody 

gospodarowania odpadami zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 
Tabela 1.  Odpady za które Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

Lp. Wyszczególnienie odpadów Kod odpadów 

Prognozowana 

ilość odpadów 

[Mg] 

Cena jednostkowa 

zagospodarowania 

w zł netto 

Łączny koszt 

zagospodarowania 

w zł netto 

1. 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
20 03 01 

220 
  

2. Odpady ulegające biodegradacji  20 02 01 26,5   

3. Opakowania ze szkła 15 01 07 54   

4. 
Opakowania z tworzyw sztucznych, metali, 

opakowania wielomateriałowe 

15 01 02 

15 01 04 

15 01 05 60 
  

5. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 9   

6. Razem wartość  bez podatku VAT  

7. Podatek VAT 8 %   

8. Koszt zagospodarowania odpadów z podatkiem VAT  

 

 

 
 

 

.............................         :    .............................. 
Data          Podpis Wykonawcy 

 


