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Załącznik nr 1 do SIWZ 

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

(pieczęć Wykonawcy) 
  

Zamawiający 
Miasto Obrzycko 
ul. Rynek 19 
64-520 Obrzycko 

 
Wykonawca: 
 
………..........................................................................................…………………………………………………… 

(pełna nazwa / firma, adres) 

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

(w zależności od podmiotu: NIP lub PESEL) 

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

(w zależności od podmiotu: KRS lub CEiDG) 

 
Nr rachunku bankowego: ....................................................................................................... 
 
Telefon ............................................................ Fax ...............................................................  
 
Poczta elektroniczna: .......................................................................……............................... 
 
Reprezentowany przez:   
 
......................................................................................................………………………………………………… 

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

(imię, nazwisko, stanowisko i podstawa do reprezentacji) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.: 

 

„ODBIERANIE I TRANSPORT ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA OBRZYCKO ORAZ ODBIÓR I TRANSPORT 

ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PUNKTU 

SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) ” 

 

 

1. Oferuję(my) wykonanie zamówienia –zgodnie z SIWZ, opisem przedmiotu 

zamówienia i na warunkach określonych we wzorze umowy  za cenę w 

wysokości……………………………………………………………………………….zł  

netto ( słownie……………………………………………..) ,powiększoną o należny VAT 

w stawce…..%................zł, tj. ogółem…………………..…………………………………zł 

brutto 

(słownie………………………………………………………………………………………) 

zgodnie z poniższym zestawieniem kosztowym. 
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ZESTAWIENIE KOSZTOWE 
 

Lp
. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
Ilość 
[Mg] 

Cena 
jednostkowa 
netto (c.j.n.) 
[zł/Mg] za 

odbiór, 
transport i 

zagospodar
owanie 

Cena netto 
(c.n.) 
[zł] 

(4×5) 

1 2 3 4 5 6 

Odbiór i transport odpadów oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych do 

 instalacji komunalnej 

1 150101 

200101 

papier i tektura  6,00   

2 150107 

200102 

szkło i odpady opakowaniowe ze 

szkła 

 38,00   

3 150102 

200139 

150104 

200140 

150105 

tworzywa sztuczne, metale i 

opakowania wielomateriałowe 

 60,00   

4 200108 

200201 

biodegradowalne w tym bioodpady  120,00   

5 200307 odpady wielkogabarytowe 10,00   

6   200135 

  200136 

zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35 

 2,00   

7 200301 niesegregowane(zmieszane) 570,00   

Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK(leki z 
Przychodni Lekarza Rodzinnego Vita ) do instalacji komunalnej 

8   200132 przeterminowane leki      0,035   

9   200134 zużyte baterie i akumulatory     0,50    

10   200135 

  200136 

zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35 

    0,50   
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11   170101 

  170107 

odpady budowlano-remontowe,    7,00   

12   160103 zużyte opony   1,00   

13 150101 

200101 

papier i tektura   1,00   

14 150107 

200102 

szkło i odpady opakowaniowe ze 

szkła 

  1,50   

15 150102 

200139 

150104 

200140 

150105 

tworzywa sztuczne, metale i 

opakowania wielomateriałowe 

  1,50   

16 160509 zużyte chemikalia inne niż 

wymienione w 16 05 06, 16 05 

07,16 05 08 

     0,035   

17 200307  odpady wielkogabarytowe  3,00   

18 200131 odpady niekwalifikujące się do 

odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym w 

wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, 

w szczególności igieł i strzykawek 

    0,03   

19   150110 odpady niebezpieczne    0,03   

RAZEM 822,13   

RAZEM (cena netto) słownie złotych 

2. Cena oferty brutto musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową 

i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących 

norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. 

3. □ Oferuje(my) / □ Nie oferuje(my) (zaznaczyć właściwy wybór) przeprowadzenie w 

I półroczu 2020 r. edukacji ekologicznej  polegające na przeprowadzeniu akcji 

promującej selektywną zbiórkę odpadów w postaci wykonania ok.750 sztuk ulotek 

informacyjnych dotyczących zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 

dystrybucji ulotek przez Wykonawcę wśród mieszkańców miasta. 

4. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Pzp oświadczamy, że wybór przedmiotowej 

oferty:* 

1)  nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,  w 

zakresie i wartości: 
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należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i 

usług. 

 

5. Oświadczam(y), że zamówienie zrealizujemy  w okresie od 01 marca 2020 roku do 31 
grudnia 2020 roku. 

 

6. Numer konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium wnoszonego w 

pieniądzu…………………………………………………………………………... 
 

7. Termin płatności faktur – 30 dni licząc od daty doręczenia faktury zamawiającemu. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem, małym lub 

średnim przedsiębiorstwem zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dn. 6 

maja 2003 r. 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  

 
 

O Ś W I A D C Z E N I A 

 
1. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 
 

2. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z zapisami i warunkami SIWZ oraz w całości 

akceptuję(emy) jej treść. 
 

3. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SIWZ oraz w 

miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 
 

4. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części 

zamówienia oraz podajemy firmy podwykonawców:  
 

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

............................................................................................................................................... 
(należy podać części zamówienia oraz firmy podwykonawców) 

 

5. Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

 

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

 

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

Ofertę składamy na ............ kolejno ponumerowanych stronach.  
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Na ofertę składają się : 
 
1. ...................................................... 

2. ...................................................... 

3. ...................................................... 

4. ...................................................... 

 

 

……………......................……., dnia …………..............……. r.           …......……....…......................……… 

            (miejscowość)                                                                                                    (podpis) 
 

 


