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Załącznik nr 2. Formularz oferty 
 

OFERTA 
 

do przetargu nieograniczonego nr RGI.271.26.2020 na wykonanie zamówienia pod nazwą: 
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Nazwa: Gmina Świlcza 
Adres: 36-072 Świlcza 168 
REGON 690582140, NIP 517-00-45-613 
 
2. WYKONAWCA: 

Pełna dokładna nazwa 
wykonawcy/ 
Imię i nazwisko 

 

Siedziba  

Dokładny adres siedziby  

REGON  

NIP  

Tel  

Fax  

e-mail  

Strona internetowa  

Adres do korespondencji 
 

 

Tel  

Fax  

e-mail  

 
3. Osoba uprawniona do kontaktów 

Imię i nazwisko  

 
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam/y, że: 

- akceptuję(my) treść i postanowienia SIWZ dla niniejszego Zamówienia, 
- gwarantuję(my) wykonanie  Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ 

 
5. Oferuję (my) wykonanie przedmiotu zmówienia – zgodnie z wymaganiami określonymi w 

SIWZ, oferujemy wykonywanie usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia za 
cenę: 

Lp. Zakres 
Cena 

jednostkowa 
netto (zł) 

Podatek VAT 
(%) 

Cena jednostkowa 
brutto (zł) 

1. Odbiór i zagospodarowanie 

1Mg niesegregowanych 

odpadów komunalnych* 
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2. Odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych – 
opakowania z papieru i 
tektury, papier i tektura* 

   

3. Odbiór i zagospodarowanie 

1Mg segregowanych 

odpadów komunalnych – 

zmieszane odpady 

opakowaniowe (tworzywa 

sztuczne, odpady 

wielomateriałowe i metal)* 

   

4. Odbiór i zagospodarowanie 

1Mg segregowanych 

odpadów komunalnych – 

opakowania ze szkła, szkło* 

   

5. Odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych –
odpady ulegające 
biodegradacji* 

   

6. odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych – 
odpady niebezpieczne np. 
świetlówki* 

   

7. Odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych – 
przeterminowane leki oraz 
chemikalia* 

   

8. Odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych – 
odpady niekwalifikujące się 
odpadów medycznych, w 
szczególności igły i 
strzykawki* 

   

9. Odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych – 
zużyte baterie i akumulatory* 

   

10. Odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych – 
zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny* 

   

11. Odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych – 
meble i odpady 
wielkogabarytowe* 

   

12. Odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych – 
odpady budowlane i 
rozbiórkowe* 
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13. Odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych – 
zużyte opony* 

   

14. Odbiór i zagospodarowanie 
1Mg segregowanych 
odpadów komunalnych – 
odpady tekstyliów i odzieży* 

   

15. Ryczałt za 1 miesiąc 

prowadzenia Punktu 

Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych dla 

mieszkańców  Gminy 

Świlcza** 

   

16. Ryczałt za dostawę worków 

na odpady komunalne za 1 

miesiąc 

   

17. Ryczałt za udostępnienie 6 

szt.  pojemników 1100 l na 

odpady zmieszane i 

segregowane*** 

   

* Cena jednostkowa obejmuje odbiór odpadów wystawionych przed posesjami i PSZOK oraz ich 
zagospodarowanie 
**Cena ryczałtowa brutto za 1 miesiąc prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

dla mieszkańców  Gminy Świlcza obejmuje prowadzenie działalności PSZOK tj. obsługę mieszkańców 

w terminach i godzinach podanych przez Zamawiającego, ewidencjonowanie zebranych odpadów 

komunalnych, dbałość o czystość i porządek PSZOK; 

***Jednorazowe wynagrodzenie  Wykonawcy za udostępnienie 6 szt. pojemników 1100 l na odpady 

zmieszane i segregowane na okres realizacji zamówienia. 

6. Oświadczamy, że: 

a) przeprowadzimy edukację ekologiczną we wszystkich Szkołach Podstawowych na 
terenie Gminy Świlcza prowadzonych przez Gminę Świlcza*, 

b) nie przeprowadzimy edukacji ekologicznej w Szkołach Podstawowych na terenie 
Gminy Świlcza prowadzonych przez Gminę Świlcza*, 

  *niepotrzebne skreślić 

7. Oświadczam/y, że do realizacji zamówienia (umowy) zobowiązuję/my się zapewnić 
następującą ilość osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 

 realizacja zamówienia (umowy) odbywać się będzie bez udziału osób  
niepełnosprawnych (brak zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie 
umowy o pracę) 

 1 osoba niepełnosprawna zatrudniona na podstawie umowy o pracę 

 2 osoby niepełnosprawne zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

 3 osoby niepełnosprawne zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

 4 osoby niepełnosprawne zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

 więcej niż 4, tj. ……..osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę 



Nr przetargu: RGI.271.26.2020 SIWZ 

 

 Strona 4 z 5 

 

Zaznaczyć właściwe pole (jedno pole) znakiem , a w przypadku zapewnienia więcej 
niż 4 osób niepełnosprawnych – wpisać ich liczbę (w przypadku braku wpisania 
stosownej liczby, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zapewnia 4 osoby 
niepełnosprawne zatrudnione na podstawie umowy o pracę). Wpisanie liczby w tym polu 
jest jednoznaczne z jego zakreśleniem. 

8. Uwaga!!! 

Przedsiębiorca będzie odbierał z terenu nieruchomości popioły pochodzące z instalacji 
domowego ogrzewania w worku koloru popielatego, o pojemności 120 l, opatrzonym 
nadrukiem zawierającym informację o rodzaju odpadu, do gromadzenia którego jest 
przeznaczony, który udostępnia właścicielowi za odpłatnością uwzględniającą koszt 
odbioru i zagospodarowania tego odpadu. Odbiór z terenu nieruchomości będzie odbywał 
się na warunkach uzgodnionych wzajemnie między przedsiębiorcą odbierającym odpady 
a właścicielem nieruchomości.   

Proponowana cena worka koloru popielatego, przeznaczonego na popiół pochodzący z 
instalacji domowego ogrzewania, z uwzględnieniem, że w cenie worka zawarte są koszty 
związane z transportem i zagospodarowaniem tego odpadu: 
 

 
CENA 1 szt. worka****  
 

 
 
………………………………………. zł brutto   
 
 

**** Oświadczamy, że worki dostępne będą na życzenie mieszkańców u obsługi śmieciarek 
oraz  PSZOK. 

9. Wykonawca jest:   

□ Mikroprzedsiębiorstwem,  
□ Małym przedsiębiorstwem, 
□ Średnim przedsiębiorstwem. 

zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są 
wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
- Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
- 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. 

10. Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, 

11. Oświadczam, ze zapoznałem się z postanowieniami SIWZ i nie wnoszę do nich 
zastrzeżeń. 

12. Oświadczam, ze akceptuję/emy bez zastrzeżeń wzór umowy.  

13. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę 
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, które zostaną wskazane przez 
Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć Umowę zgodnie z Prawem 
zamówień publicznych i wymaganiami podanymi w siwz, 

14. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia] (niepotrzebne skreślić) 

15.  
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Lp. Część zamówienia, której 
wykonanie wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcy  

Firma podwykonawcy 

   

   
 
 

16. Oświadczenie RODO: 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 

______________________ 

1) 
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).  
 

* 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 
 
…………………………………… 

Data 
 
 
 

................................................. 
      Podpis  


