Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: ZP.I.271.6.2020

........................................
Pieczęć firmowa
Wykonawcy/Wykonawców

…………………………………..
/miejscowość i data/
FORMULARZ OFERTOWY
dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego
zadanie pn.: „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie na okres od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.”

My, niżej podpisani
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(nazwa (firma) 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. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy
się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i uznajemy się za
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, nie wnosząc
żadnych zastrzeżeń.
2.OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cena brutto: …………………………………… zł
(słownie złotych cena brutto: ………………………………………………………………),
w tym:
Cena powstaje po zsumowaniu pozycji podanych w tabeli poniżej:
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Lp.

1

Rodzaj odbieranych
odpadów

2

Szacunko
wa ilość
odpadów
na okres
5
miesięcy
[Mg]
3

1

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne (20 03 01)

430,00

2

Papier i tektura (20 01
01 i 15 01 01)

20,00

3

Szkło bezbarwne i
kolorowe (20 01 02 i 15
01 07)

70,00

4

Opakowania
wielomateriałowe (15
01 05), metale (20 01
40 i 15 01 04),
tworzywa sztuczne (20
01 39 i 15 01 02)
zmieszane odpady
opakowaniowe (15 01
06)

90,00

5

Odpady komunalne
ulegające biodegradacji
w tym odpady
opakowaniowe
ulegające biodegradacji
(20 02 01 i 15 01 01)
odpady kuchenne
ulegające biodegradacji
(20 01 08)

50,00

6

Przeterminowane leki
(20 01 32)

0,10

7

Meble i inne odpady
wielkogabarytowe (20
03 07)

100,00

8

Odpady budowlane i
rozbiórkowe1 (17 01
01, 17 01 02, 17 01 03,
17 01 07, 17 02 01, 17
02 02, 17 02 03, 17 04
11, 17 08 02)

60,00

Cena odbioru 1
tony [Mg]
odpadów
Netto
złotych

Brutto
złotych

Wartość
brutto
odbioru
odpadów

Cena za
zagospodarowanie 1
tony [Mg] odpadów
Netto
złotych

Brutto
złotych

(3 x 5)
4

5

6

Wartość
brutto
zagospodarowania
odpadów
(3 x 8)

7

8

9

1

Odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 01, 17 01 02, ex 17 01 03, 17 01 07) cena za zagospodarowanie 0 zł
w przypadku przekazania osobie fizycznej - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami
mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93).
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9

Zużyte opony (16 01
03)

25,00

10 Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne (20 01
35*, 20 01 36)

5,00

11 Baterie i akumulatory
(20 01 33*, 20 01 34)

0,30

12 Urządzenia zawierające
freony (20 01 23*)

4,00

13 Lampy fluorescencyjne
i inne odpady
zawierające rtęć (20 01
21*)

0,05

14 Tekstylia i odzież (20 01
11 i 20 01 10)

1,00

15 Odpady
niekwalifikujące się do
odpadów medycznych
powstałe w
gospodarstwie
domowym w wyniku
przyjmowania
produktów leczniczych
w formie iniekcji
i prowadzenia
monitoringu poziomu
substancji we krwi (20
01 99)

0,05

16 RAZEM

X

X

X

X

X

Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych odpadów w tabeli powyżej obliczone są
na podstawie średniej przypadającej na 5 miesięcy w oparciu o dane z 2020 r. i służą jedynie
jako pomoc do skalkulowania oferty. W przypadku odpadów do tej pory nieodbieranych o prognozę założoną przez Zamawiającego. Do porównania ofert, będzie brana pod uwagę:
łączna cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia (skalkulowana i wyrażona w PLN).
Oferowana cena netto za 1 Mg poszczególnych frakcji odpadów realizacji zamówienia jest ceną
stałą, uwzględniającą wszystkie uwarunkowania wpływające na jej wysokość i nie będzie
podlegać zmianie w trakcie realizacji umowy, za wyjątkami wskazanymi w SIWZ.

3. OŚWIADCZAMY, że odebrane odpady, będą przekazane i przetwarzane w następujących
instalacjach:
1) niesegregowane, zmieszane odpady komunalne - …..........................
2) papier i tektura - ….....................
3) szkło bezbarwne i kolorowe - …........................
4) opakowania wielomateriałowe - …..............................
5) tworzywa sztuczne - …...................................
6) metale - ….................................
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7) zmieszane odpady opakowaniowe - ….................................
8) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji, odpady kuchenne ulegające biodegradacji - …...................................
9) przeterminowane leki - …...............................
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe - ….........................
11) odpady budowlane i rozbiórkowe - ….......................
12) zużyte opony - ….............................
13) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - ….........................
14) urządzenia zawierające freony - ….............................
15) baterie i akumulatory - …............................
16) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - …...........................
17) tekstylia i odzież - …..................................
18)odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi - …......................
4. OŚWIADCZAMY, że zgłoszone przez Zamawiającego reklamacje dotyczące świadczonych
usług objętych umową będą realizowane w przeciągu ……….. godzin (patrz rozdz. IX SIWZ
Sposób obliczenia ceny oferty).
W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu, Zamawiający uzna, że pożądany czas na realizację
zgłoszonej reklamacji wynosi 48 godzin.

5. OŚWIADCZAMY, że przeprowadzimy zajęcia dydaktyczne dot. zasad segregacji odpadów
komunalnych we wszystkich szkołach podstawowych oraz przedszkolach (grupy starsze) na
terenie gminy w wymiarze …….……. godz. (patrz rozdz. IX SIWZ Sposób obliczenia ceny
oferty).
W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu, Zamawiający uzna, że pożądany wymiar zajęć
lekcyjnych wynosi 9 godz.

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych w SIWZ.
7. AKCEPTUJEMY w pełni warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
8. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni.
9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum2 dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:
…..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………………………………................................................
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

10. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na
stronach nr od ………… do ………. niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie

2

Niewłaściwe skreślić
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zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
…..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..............................................
(W przypadku zastrzeżenia informacji i dokumentów proszę o wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp)

11. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że Wykonawca jest /nie jest małym/ średnim
przedsiębiorcą3.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z naszą ofertą, na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
13. Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - TAK/NIE4. Jeśli
tak, obowiązek ten będzie dotyczył …………………………..… (nazwa/rodzaj towaru usługi), a ich
wartość netto będzie wynosiła………………………5.
Uwaga: W przypadku nieuzupełnienia przez Wykonawcę ww. punktu Zamawiający przyjmie, iż wybór oferty nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
adres:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu ………………………………., Nr faxu …………………………………………
e-mail do kontaktu: …………………………………………………………………………..

3
4
5

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
Oświadczenie dotyczy art. 91 ust. 3a Pzp, który ma zastosowanie przy: wewnątrzwspólnotowym nabyciu
towarów, wystąpieniu mechanizmu odwróconego obciążenia oraz imporcie usług lub imporcie towarów,
z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych
podatku VAT.
Możliwość stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia stosuje się w przypadku, gdy dokonującym
dostawy towarów na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz
stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, nabywcą jest podatnik, posiadający
siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju
lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, posiadająca siedzibę na terytorium kraju
i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4, oraz dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży
wysyłkowej na terytorium kraju (art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług).
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15. Dokumenty, które Zamawiający może uzyskać na zasadach określonych w art. 26 ust. 6
ustawy Pzp dostępne są (rodzaj dokumentu i miejsce skąd Zamawiający może je pobrać):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
16. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) ………………
2) ………………
3) ………………
17. Oświadczam, że:
a) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO6 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*7
b) Zamawiający wypełnił wobec mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
RODO..

…………………………………………………
Podpis Wykonawcy/Wykonawców8

6

7

8

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, str. 1 oraz z 2018 r. Nr 127, str. 2).
*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 (należy przekreślić oświadczenie).
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy
i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę
podpisującą ofertę.
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