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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

FORMULARZ  OFERTY 
 
Zamawiający: Gmina Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród 
 
Wykonawca: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….………... 

Imię i nazwisko/nazwa firmy 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……... 

Miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu/mieszkania 
 

………………………………………………………………………………………............................................................. 
Nr telefonu i faxu, e-mail Wykonawcy 

 
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Odbiór, transport  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  
z terenu Gminy Nowy Żmigród w okresie 01.01.2018r. – 30.06.2018 r.”, 
oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia za kwotę: 

Lp. Rodzaj usługi 

Cena 
w odniesieniu 

do 1 tony 

Przewidywana 
ilość odpadów 
do odebrania 

w ciągu 
1 miesiąca 

[tony] 

Cena odbioru 
i zagospodarowania 

odpadów 
w odniesieniu do 

1 miesiąca 
Netto 

złotych 
Brutto 
złotych 

Netto 
złotych 

Brutto 
złotych 

1. Odbiór i 
zagospodarowanie 
niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów 
komunalnych. 

  

52,50 

  

2. Odbiór i 
zagospodarowanie 
selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych 
(typu: papier, szkło, 
tworzywa sztuczne / 
metal / opakowania 
wielomateriałowe). 

  

21,34 
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3. Odbiór i 
zagospodarowanie 
selektywnie zebranych 
odpadów zielonych (kod 
200201) 

  

0,67 

  

4. Odbiór i 
zagospodarowanie 
odpadów 
wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego 
i elektronicznego (kod 
200307). 
 

  

3,34 

  

 RAZEM:   
  
 
 

Cena w złotych razem za okres 6 miesięcy Słownie 

Netto  
 

 

VAT 
 
 

 

Brutto 
 
 

 

 
Kryterium termin płatności faktury  

Termin płatności faktury  do ..........dni* 

* (należy podać ilość dni zapłaty faktury od dnia jej dostarczenia zamawiającemu. 
W przypadku braku określenia terminu płatności faktury w formularzu 
zamawiający przyjmuje, że termin płatności faktury wynosi do 14 dni od daty 
dostarczenia faktury zamawiającemu. Wykonawca otrzymuje wówczas 0 pkt w 
kryterium termin płatności) 
 
 

Wykaz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których 
Wykonawca jest obowiązany przekazywać odebrane z terenu Gminy Nowy 

Żmigród odpady komunalne** 

Lp. 
Rodzaj odbieranego 

odpadu 
Nazwa i adres instalacji do przetwarzania 

odpadów*** 
1.  
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Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne . 

 
 

2. 

Selektywnie zebrane 
odpady komunalne typu: 
papier, metal, tworzywa 
sztuczne, szkło i 
opakowania 
wielomateriałowe. 

 

 
 

 

3. 
Odpady ulegające 
biodegradacji (odpady 
zielone). 

 
 
 

4. 

Odpady 
wielkogabarytowe oraz 
zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny. 

 
 
 

**Oferta Wykonawcy, który nie uzupełni powyższej tabeli zostanie odrzucona na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 
 
***Zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) w przypadku niewielkich ilości 
odebranych odpadów selektywnie zbieranych niepodlegających przekazaniu do 
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych możliwe jest wskazanie 
podmiotu zbierającego te odpady. 
 
Uwaga. 
W przypadku zmiany Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w szczególności w 
zakresie zmiany regionów gospodarki odpadami oraz powstania nowych instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych lub zamknięcia istniejących dopuszcza się zmianę 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których Wykonawca jest 
zobowiązany przekazywać odebrane z terenu Gminy Nowy Żmigród odpady komunalne. 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego o zmianie instalacji, 
do której będzie przekazywał odebrane odpady co najmniej z 1 miesięcznym 
wyprzedzeniem. 
 
2.  OŚWIADCZAM/Y/, ŻE, stosownie do treści ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień  publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579): 

1) Zapoznałem/liśmy/ się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnień do SIWZ, jej modyfikacji 
- nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje 
potrzebne do przygotowania oferty. 

2) Sprzęt, urządzenia, które przeznaczamy/y/ do realizacji zamówienia są sprawne 
techniczne, posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz spełniają wymagania 
określone  w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w 
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sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 

3) Uważam/y/ się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, tzn. przez 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

4) Wnieśliśmy wadium w wysokości ………………………………..……. w formie 
………………………………………..…………………………………………………………………………….… 
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić przelewem na konto nr: 
…………………………………………………………………………………….................................................. 

5) Załączony do specyfikacji zał. nr 8 – projekt umowy został przez /ze mnie/ nas 
zaakceptowany i zobowiązuję/emy/ się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

6) Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu]  /  [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]****. 

7) Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w 
celu udzielenia niniejszego zamówienia. 

8) Oświadczam/y/, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ………. do ……… 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one 
udostępnione. Na potwierdzenie powyższego na stronach nr od ……. do ….….. 
załączamy stosowne wyjaśnienia.  
W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni pkt. 8 formularza, Zamawiający uzna że 
dane zawarte w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. A w przypadku gdy 
Wykonawca zastrzeże część oferty i nie wykaże dlaczego zastrzeżona część stanowi 
tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zastrzegł 
skutecznie tej części oferty i uzna ją za jawną. 
Zamawiający  informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane informacje 
ujawnione przez Zamawiającego w czasie otwarcia ofert, tj. nazwy (firmy) oraz 
adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Z 
uwagi na to Zamawiający zastrzega, że powyższe dane, jako nie stanowiące 
tajemnicy przedsiębiorstwa z mocy ustawy będą traktowane jako jawne.   

9) [Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami].  
      [Następujące elementy usługi objęte zamówieniem zamierzamy powierzyć       

podwykonawcom] ****: 
a) Podwykonawca Nr 1: 

- Zakres powierzonej części zamówienia:…………………………………………………… 
- Wartość z oferty:…………………………………………………………….………………………. 
- Firma podwykonawcy: …………………………………………………………………………... 

b) Podwykonawca Nr 2: 
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- Zakres powierzonej części zamówienia:……………………………………………………. 
- Wartość z oferty:………………………………………………………..……………………………. 
- Firma podwykonawcy: ………………………………………….………….……………………... 

10)  Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a ustawy Prawo 
zamówień publicznych powołujemy się na zasoby podmiotów wskazanych 
poniżej: 
........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
/Nazwa i adres podmiotu, na którego powołuje się wykonawca/        

11) Oświadczam/y/, że zgodnie z definicjami zawartymi w art. 104-106 ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej jesteśmy: 
mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą****. 
 

12) Oświadczam/y/, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia**** dla potrzeb niniejszego zamówienia 
jest następujący:  

………………………….……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….……………………………………....... 
(wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub 
konsorcja) 

      13) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na    
               poniższy adres: 

   NAZWISKO I IMIĘ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTÓW:    
    ……………………………………………………………………………………………………… 

 TELEFON ………………………………..…………..………..  
        FAKS   …………………….……………………………………. 
        E-MAIL (należy podać obowiązkowo)…………………………………………………………….... 

     14) Oferta została złożona na ........ stronach podpisanych i  kolejno ponumerowanych     
od nr ............ do nr  .............. 

15) Wraz z ofertą składam/y/ następujące oświadczenia i dokumenty:      
       ………………………………………………………………………………………….………………………………    
       ……………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 

Instrukcja wypełniania: 
 **** Niepotrzebne skreślić       

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

podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 


