
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

                                             
                                           Zamawiający: 
                                              Gmina Sierpc 

                                                                                                                                                         ul. Biskupa Floriana 4 
                                                                                                                                                                09-200 Sierpc 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na wykonanie zamówienia publicznego pn.:   
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) z terenu Gminy Sierpc”, 
którego wartość wyrażona w złotych przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  
 

 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 

Nazwa .....................................................................................................................................................…………. 
 

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

telefon .................... fax .....................e-mail: .....................@........................ ePUAP ....................................... 
 

NIP ...................................................................   REGON ........................................................…………….............. 
 

Osoba/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy: 
............................................................................................................................................................................. 
 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym: 

Pan/i …………………………......... tel. ……………………….. email ………………..……………................................................... 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 zwanej dalej „ustawą Pzp”), 
na usługę:  
 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) z terenu Gminy Sierpc”  

 

przedkładam niniejszą ofertę oświadczając, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”). 
 

I. 
Zobowiązania Wykonawcy: 
 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
(PSZOK) z terenu Gminy Sierpc” za wynagrodzenie dla odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którego całkowita wartość wynosi: 
 
 
Cena całkowita brutto: ..................................................................zł słownie:................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
Cena całkowita netto: ...................................................................zł słownie:................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 



 
Poniżej przedstawiam cenę za realizację przedmiotowego zamówienia według następującej kalkulacji: 
 

L.p. Rodzaj odpadów 

Przewidywana 
ilość odpadów 

w okresie 
trwania umowy 

(Mg) 

Cena 
jednostkowa 

netto 
(zł/Mg) 

Cena 
jednostkowa 

brutto  
(zł/Mg) 

Wartość 
netto (zł) 
Kol. 3x4 

 
Wartość 
brutto 

(zł) 
Kol. 3x5 

 

1 
Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne – 20 03 01 

1 100,00     

2 
Segregowane odpady 
komunalne1 

200,00     

3 
Odpady ulegające 
biodegradacji (w tym 
bioodpady) – 20 02 01 

30,00     

4 
Odpady 
wielkogabarytowe  
– 20 03 07 

21,00     

5 

Odpady budowlano-
remontowe  
(17 01 01, 17 01 07, 
17 09 04) 

10,00     

6 Zużyte opony – 16 01 03  8,00     

7 

Zużyte urządzenia 
elektryczne 
i elektroniczne, w tym 
baterie i akumulatory 
(20 01 23*, 20 01 34, 
20 01 35*, 20 01 36)  

6,00     

8 
Leki i chemikalia  
(20 01 32, 15 01 10*) 

0,02     

RAZEM OFEROWANA CENA:   

 
2. Zobowiązuję się/nie zobowiązuję się* do przeprowadzenia akcji promującej selektywną zbiórkę 
odpadów komunalnych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Sierpc. 
W przypadku deklaracji Wykonawca wskaże poniżej sposób w jaki zamierza przeprowadzić promocję 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Sierpc: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...................................... 

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

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

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

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

3. Termin płatności faktury: …………........... dni. 
Wykonawca oświadcza, że wszystkie niezbędne wydatki i koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zostały przez niego uwzględnione w cenie ofertowej, w tym wykonawca uwzględnił m.in.: 

 charakterystykę gminy, 
 częstotliwość odbioru odpadów, 
 osiągnięcie poziomu recyklingu, 
 ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania, 

                                           
1 W grupie odpadów „segregowane odpady komunalne” należy uwzględnić m.in. szkło i opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne 
i opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury, a także zmieszane 
odpady opakowaniowe 



 zaopatrzenie właścicieli nieruchomości w worki i pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, 
 zaopatrzenie punktów gniazdowych w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych 

i segregowanych w zabudowie wielorodzinnej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 
Imię, nazwisko ................................................................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................................................................ 
Telefon ..........................................., Fax .........................................., e-mail....................................................... 
  

II. 
Oświadczam, że instalacjami komunalnymi, do których będą przekazywanie odebrane odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sierpc będą: 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

III. 
Przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie: od 01 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. 

 
IV. 

W przypadku wybrania mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do zawarcia i podpisania 
umowy na warunkach określonych w SIWZ, w tym w załączniku nr 7 oraz w formularzu ofertowym, 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, po uprzednim wniesieniu wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.  
 

V. 
Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami SIWZ wraz z załączonymi do niej dokumentami, 
uzyskałem wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty oraz że przyjmuję 
przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązuję się do wykonania całości przedmiotu zamówienia 
zgodnie z warunkami w nich zawartymi.  
 

VI. 
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

VII. 
Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej zrealizowanie przedmiotu 
zamówienia. 

VIII. 
Wadium w wysokości 10.000,00 złotych  zostało  złożone  w formie: 

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

IX. 
Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. 

X. 
Oświadczam, że jestem/nie jestem* mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem 
zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczącym definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE nr 2003/361/WE). 
W przypadku zaznaczenia powyżej odpowiedzi twierdzącej, należy poniżej zaznaczyć krzyżykiem 
odpowiedni kwadrat: 
 
mikroprzedsiębiorstwo                   małe przedsiębiorstwo                   średnie przedsiębiorstwo  
 

XI. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oferty dla potrzeb 
niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego postępowania zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych oraz klauzulą informacyjną RODO zawartą w punkcie XIX SIWZ. Jednocześnie informuję, 
że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 



od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  
 

XII. 
Informuję, że wybór niniejszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego. 

XIII. 
Oświadczam, że polegam/nie polegam* na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. 

XIV. 
Integralną częścią niniejszej ofertą są następujące dokumenty i oświadczenia: 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 
XV. 

Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są prawdziwe. 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 

......................., dnia ..............................                                                
 
                                                                                             

                                                                                             Podpis Wykonawcy 
 lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy   

 


