
Załącznik nr 3 do SWZ 

 
……………………………………………………………….     ……………………………… 
                  (nazwa / imię i nazwisko / siedziba adres Wykonawcy)                     miejscowość                      

data 

REGON:          NIP: 

…………………………………………………………………………… 
tel. i fax.:  

…………………………………………………………………………… 
e-mail: 

…………………………………………………………………………… 
 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y  

 
 
 
 
 
 
 
 

na wykonanie zamówienia 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) ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” 

 



Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania 

oferty wspólnej): 

 Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

Partner   

Partner   

 
1. Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego - ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

a. zapoznaliśmy się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia, 
b. gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, wyjaśnień do SWZ  oraz 

jej zmian, 
c. oferuję (emy) wykonanie zamówienia za cenę: 

Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 

Prognozowana 

masa odpadów 
objęta 

zamówieniem  
(w Mg) 

Cena jednostkowa, 
stanowiąca stawkę  

za transport  
i zagospodarowanie  

1 Mg odpadu.  

Cena łączna za transport  

i zagospodarowanie wszystkich odpadów 
objętych zamówieniem 

w zł netto 
w zł netto 

(c x d) 
VAT 
w zł. 

w zł brutto 
(e + f) 

a b c d e f g 

Papier i tektura  11,00    
 

 

Tworzywa sztuczne, metale i 
opakowania 

wielomateriałowe 
 56,00     

Szkło i odpady 
opakowaniowe ze szkła 

 57,00 
 

 
   

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     

Zużyte opony  1,00 
 

 
   

Odpady budowlano-
remontowe 

 6,00 
 

 
   

Przeterminowane leki  0,035 
 

 
   

Zużyte baterie i akumulatory  0,5 
 

 
   

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki, 

zużyte urządzenia 

 12,00     



Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 

Prognozowana 
masa odpadów 

objęta 
zamówieniem  

(w Mg) 

Cena jednostkowa, 
stanowiąca stawkę  

za transport  

i zagospodarowanie  
1 Mg odpadu.  

Cena łączna za transport  
i zagospodarowanie wszystkich odpadów 

objętych zamówieniem 

w zł netto 
w zł netto 

(c x d) 
VAT 
w zł. 

w zł brutto 
(e + f) 

elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 

21,20 01 23 i 20 01 35 

Bioodpady i odpady 
ulegające biodegradacji 

 160,00     

Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

 670,00     

Odpady wielkogabarytowe  12,00 
 

 
   

Odpady niebezpieczne  0,03 
 

 
   

Łączna wartość    

 
 

Zaoferowana cena obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

2. Odpowiedź na kryteria pozacenowe: 

2.1. Edukacja 
 

 

Oświadczam, że oferuję: 

 przeprowadzenie akcji edukacyjnej I + II 

 przeprowadzenie akcji edukacyjnej I 

 przeprowadzenie akcji edukacyjnej II  

 

W przypadku, gdy żadna z pozycji ww. kryterium nie zostanie przez Wykonawcę zaznaczona, Zamawiający uzna,  

że Wykonawca nie deklaruje przeprowadzenia żadnej z akcji edukacyjnej  i przyzna ofercie 0 pkt. 

 



2.2. Termin płatności faktur 

Oświadczam, że oferuję: 

 termin płatności wynoszący czternaście (14) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury 

wystawionej przez Wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową, 

 

 termin płatności wynoszący dwadzieścia jeden (21) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

faktury wystawionej przez Wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową, 

 

 termin płatności wynoszący trzydzieści (30) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury 

wystawionej przez Wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową. 

 

 

W przypadku, gdy żadna z pozycji ww. kryterium nie zostanie przez Wykonawcę zaznaczona, Zamawiający uzna,  

że Wykonawca deklaruje termin płatności wynoszący 14 dni i przyzna ofercie 5 pkt. 

 

 

3. Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się do wykonania zamówienia w terminie od dnia podpisania 

umowy do dnia 31 grudnia 2022 r. 

4. Gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji warunków 

zamówienia (SWZ). Zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w SWZ oraz 

uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag. 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Akceptuje(my) bez zastrzeżeń postanowienia umowy, która stanowi załącznik do SWZ. 

7. Posiadamy / nie posiadamy**) statutu małego / średniego przedsiębiorstwa**) zgodnie z ustawą z dnia 6 

marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162). 

8. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(my) się zawrzeć  

w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

9. Część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie*) 

 

Lp. 
Zakres powierzony do wykonania 

podwykonawcy 

Wartość lub 
procentowa  

część zamówienia 
Firma podwykonawcy 

 
 
 

   

 
 

10. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie 

mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania**): 

 

 

 

 



Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od Do 

1    

2    

 

 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie zostało 

wniesione w formie: ……………………………………………………………………………………… 

 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  wniesione w pieniądzu należy zwrócić do**): (należy podać numer/ 

numery Części zamówienia, którego dotyczy wadium, nazwę banku i nr rachunku bankowego) 

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

……………………………… 
(należy wypełnić, jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu). 

 

14. Urząd Skarbowy właściwy miejscowo i rzeczowo dla Wykonawcy: ………………………………………………………… 

15. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

 

1) ……………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
............................, dn. _ _ . _ _ . 2021 r.                 
/Miejscowość/ 

.................................................................... 
                       podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) 

Wykonawcy 

*niepotrzebne skreślić lub usunąć 
**wypełnić jeżeli dotyczy 

UWAGA!!! 

WYPEŁNIONY DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM 

PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM 

OSOBISTYM 

 


