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...........................................                                                        .................................................... 
             (pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                      (miejscowość i data) 
 

 

 

Gmina Miasta Rypin 

        ul. Warszawska 40 

        87-500 Rypin 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 W odpowiedzi na ogłoszenie nr ................. o zamówieniu publicznym, prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2021 r. 

do 31.12.2021 r.”: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę wyliczoną w następujący sposób: 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów (I) + Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów (II): 

 

wartość brutto (I + II) ................................................................................zł  

(słownie: .......................................................................................................)  

Obliczenia w tabeli należy dokonać zgodnie z podanymi wzorami. 

I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów nieruchomości 

Lp. Rodzaj frakcji odpadów 

Szacunkowa 

ilość do 

odbioru i 

zagospodarow

ania odpadów 

w okresie 

realizacji 

zamówienia 

Cena netto 

za 1 Mg 

odpadów 

Wartość 

podatku 

VAT 

za 1 Mg 

odpadów 

Cena brutto 

za 1 Mg 

odpadów 

Wartość brutto za 

odbiór  

i zagospodarowanie 

odpadów 

1 2 3 4 5 6 = 4 + 5 7 = 3 x 6 

1. 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
3 800,00     

2. 
Bioodpady (odpady ulegające 

biodegradacji) 
846,00     

3. 

Papier i tektura / 

Opakowania z papieru  

i tektury 

110,00     
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4. 

Metale/opakowania z metali, 

tworzywa sztuczne/ 

opakowania z tworzyw 

sztucznych, opakowania 

wielomateriałowe  

460,00     

5. Szkło/opakowania ze szkła 240,00     

6. 

Inne niewymienione frakcje 

odpadów zbierane w sposób 

selektywny-popiół 

100,00 

 
    

RAZEM BRUTTO I  

II. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów 

Lp. Rodzaj frakcji odpadów 

Szacunkowa 

ilość do 

odbioru i 

zagospodarow

ania odpadów 

w okresie 

realizacji 

zmówienia 

Cena netto 

za 1 Mg 

odpadów 

Wartość 

podatku 

VAT 

za 1 Mg 

odpadów 

Cena brutto 

za 1 Mg 

odpadów 

Wartość brutto za 

odbiór  

i zagospodarowanie 

odpadów 

1 2 3 4 5 6 = 4 + 5 7 = 3 x 6 

1. 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
6,00     

2. Zużyte opony 10,00     

3. 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

118,00     

4. Gruz ceglany 2,50     

5. 

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

6,00     

6. Papier i tektura 0,20     

7. Szkło 4,00     

8. 
Urządzenia zawierające 

freony 
10,00     

9. 
Leki inne niż wymienione  

w 20 01 31 
0,25     

10. 
Baterie i akumulatory inne 

niż wym. w 20 01 33 
0,2     

11. 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

8,00     

12. 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 i 20 01 35 

7,00     

13. Tworzywa sztuczne 1,62     

14. 

Inne niewymienione frakcje 

odpadów zbierane w sposób 

selektywny -popiół 

0,10     

15. 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
10,00     
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16. Odpady wielkogabarytowe 110,00     

17. Inne niewymienione odpady 4,00     

RAZEM BRUTTO II  

 

2. Oferujemy termin płatności faktur: 

 

……………………………………. (dni) 

 

Zamawiający wymaga zadeklarowania przez Wykonawcę terminu płatności nie krótszego 

niż 21 dni i nie dłuższego niż 30 dni. 

W przypadku braku wpisania w Formularzu ofertowym terminu płatności Zamawiający do 

oceny ofert przyjmie termin 21 dni. W przypadku wpisania terminu płatności powyżej  

30 dni Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin 30 dni. 

 

3. Pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych lub 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych spełniające normę emisji spalin minimum 

EURO 6, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia. 

 

Lp. Numer rejestracyjny 
Rodzaj odpadów odbieranych  

przez pojazd 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 

4. Oświadczamy, że odebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą 

przekazywane do następujących instalacji, w szczególności instalacji komunalnych do 

przetwarzania odpadów komunalnych lub podmiotom zbierającym odpady**: 
(wskazać rodzaj odpadów oraz nazwę i adres instalacji lub podmiotu zbierającego odpady) 

 

Rodzaj odpadu 
Instalacja (nazwa i adres) 

lub podmiot zbierający odpady 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
 

Bioodpady (odpady ulegające biodegradacji) 
 

Papier i tektura /Opakowania z papieru  

i tektury 

 

Metale/opakowania z metali, tworzywa 

sztuczne/ opakowania z tworzyw sztucznych, 

opakowania wielomateriałowe  

 

Szkło/opakowania ze szkła  

Inne niewymienione frakcje odpadów zbierane 

w sposób selektywny-popiół 
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 **zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1439), Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wskazania w ofercie instalacji, w szczególności instalacji komunalnych do 

przetwarzania odpadów komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie 

przekazywał odebrane odpady. 

W przypadku niewielkiej ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych, niepodlegających przekazaniu do instalacji 

komunalnych, możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady. 

 

Przed przekazaniem odpadów do ww. instalacji odpady  

będą*/nie będą* magazynowane na terenie bazy magazynowo-

transportowej – wskazanie obowiązkowe! 

 
5. Na podstawie art. 91 ust. 3a Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – należy 

wybrać punkt 1 lub 2 – właściwe podkreślić lub podkreślić i uzupełnić. 

1) nie dotyczy 

 

2) dotyczy – …………………………………………………………………………...  
                      (nazwa (rodzaj) towaru lub usługi) 

    

………………………………………………………………………….. 
  (wartość bez kwoty podatku) 

6. Oświadczamy, że: 

– zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, jej 

wyjaśnieniami oraz zmianami i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 

– uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

– zapoznaliśmy się z zasadami postępowania, 

– uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 

–  za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach                       

nr .............................. – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne   

i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
1
, 

– w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach zawartych w projekcie umowy dołączonym do SIWZ w terminie           

i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

– akceptujemy wymóg, postawiony przez Zamawiającego zgodnie z art. 29 ust. 3a 

ustawy Pzp, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia tj. czynności z zakresu odbioru odpadów (kierowcy 

pojazdów), o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który 

brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 

wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 

kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,  

a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”, 

                                                 
1
Wykonawca nie może zastrzec informacji, które podaje się na otwarciu ofert (tj. informacji, o których mowa  

w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP) 
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– akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie 

umowy dołączonym do SIWZ, 

– przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie wskazanym w SIWZ, 

– jesteśmy świadomi, że na podstawie art. 297 §1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

roku Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1444 z późn. zm.) „Kto,  

w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki 

organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie 

ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - 

kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, 

subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub 

z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel 

gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia 

publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę 

albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące 

okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 

finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 

 

7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub  

art. 14 RODO
2
  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  

w niniejszym postępowaniu
3
.* 

 

ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY: 

sami*/przy udziale podwykonawców
*
: 

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

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

(zakres powierzonych części zadania) 

 

OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki
*
/konsorcjum

*
 dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący:  

…………………………………................................................................................................... 
                      (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

 

 

 

                                                 
2
 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).  
3
 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 (poprzez jego wykreślenie). 
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Poświadczam wniesienie wadium: 

- w wysokości: ………………………….. 

- w formie: …………………………..  

 

Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium
4
:
 

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

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy adres: 

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

 

8. Na ........................... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.  

 

 

9. Dane Wykonawcy: 

 

Pełna nazwa Wykonawcy  

Adres siedziby Wykonawcy  

Ulica  

Miejscowość, kod pocztowy  

Województwo  

Adres do korespondencji  

NIP  

REGON/KRS  

Nr telefonu do kontaktu  

Nr faksu do kontaktu  

Adres e-mail do kontaktu  

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się  

z Zamawiającym 
 

 

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

 przedstawiciela(-li) Wykonawcy ) 

 

 
 

                                                 
4
 Wpisać w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza 

* Niepotrzebne skreślić 


