
AT.ZP.271.25.2022RMN Załącznik nr 2  do SWZ 

ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

FORMULARZ OFERTOWY

W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na podstawie art.  132 ustawy  z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710) pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta
Słupska z nieruchomości zamieszkałych”.

Dane Wykonawcy:
Nazwa: ................................................................……………………………………..........
Siedziba: ..........…......………………………………………………….......……….......………..................
Adres poczty elektronicznej: ............................................................................
Numer telefonu: ........................…………………………………………………............…………………..
REGON - …………………………................…………, NIP - ………………….............……...………………..
Status przedsiębiorcy (średni, mały, mikro - na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 364
z dnia 25.02.2004 r.) ................................................................................

(w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców występujących wspólnie
należy podać pełne dane wszystkich wykonawców oraz wskazać pełnomocnika)

1.  Oferuję  wykonanie  niniejszego  zamówienia  w  zakresie  i  na  zasadach  określonych
w SWZ: 

Zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. Kod i rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Łączna ilość
odebranych

odpadów (Mg) w
okresie

realizacji
umowy

Cena
jednostkowa

netto
(w zł) za
jeden Mg
odpadu

Wartość netto 
(cena

jednostkowa
za 1 Mg x ilość

Mg)
(kol. 3 x kol.4)

Kwota Vat w  zł Wartość brutto
 w  zł 

 (kol. 5 + kol.6)

1 2 3 4 5 6 7

1
15 01 01 -Opakowania z papieru

i tektury 1 473,80

2 15 01 02 -Opakowania z tworzyw
sztucznych

1354,48



3 15 01 06 -Zmieszane odpady
opakowaniowe

660,54

4 15 01 07 - Opakowania ze szkła 1522,33

5 15 01 10* - Opakowania
zawierające pozostałości

substancji niebezpiecznych

3,09

6 15 01 11* - Opakowania z metali,
włącznie z pustymi pojemnikami

ciśnieniowymi 

0,21

7 16 01 03 - Zużyte opony 142,13

8 17 01 01 - Gruz betonowy 226,4

9 17 01 02 – Gruz ceglany 1240,37

10 17 01 07-Zmieszane odpady
betonu, cegły, ceramiki

515,19

11 17 09 04 – Zmieszane odpady z
remontu

2,78

12 20 01 10 - Odzież 0,16

13 20 01 11 - Tekstylia 32,82

14 20 01 13* - Rozpuszczalniki 0,09

15 20 01 21* - Lampy
fluorescencyjne i inne

zawierające rtęć

0,25

16 20 01 23* - Urządzenia
zawierające freon

20,74

17 20 01 28 -
Farby, tusze, farby drukarskie,

kleje

8,19

18 20 01 34 - Baterie 0,73

19 20 01 35* - Zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny

16,9

20 20 01 36 - Zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny

57,77

21 20 01 40 - Metale 14,9

22 20 02 01 - odpady ulegające
biodegradacj

4248,57

23 20 03 01 - Niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne)

15364,01

24 20 03 07 - Odpady
wielkogabarytowe

1745,18

25 20 01 32 - Leki 4,36

26 20 01 99 - Inne niewymienione
frakcje zbierane w sposób
selektywny w tym odpady

niekwalifikujące się do odpadów
medycznych powstałych w  w
gospodarstwie domowym w

wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu

0,04



poziomu substancji we krwi,  w
szczególności igieł   i strzykawek

27 Inne odpady niebezpieczne Oleje
silnikowe,
smarowe

0,56

Cena oferty – suma wartości brutto dla pozycji od 1 do 27:

2.  zobowiązuję  się  do  przeprowadzenia  obligatoryjnych  12  akcji  edukacyjnych  dla
minimum 3000 osób w okresie trwania umowy oraz:

• 0  dodatkowych akcji edukacyjnych dla więcej niż 3000 odbiorców -  0 pkt;
• 5  dodatkowych akcji edukacyjnych dla więcej niż 3000 odbiorców – 10 pkt.

(właściwe podkreślić)

3. zobowiązuję się:

• zastosować worki na odpady pochodzące z recyklingu – 10 pkt;

• zastosować worki na odpady nie pochodzące z recyklingu – 0 pkt.

(właściwe podkreślić)

4. oferuję termin płatności faktur w wymiarze:

• płatność  do 45  dni – 20 pkt;

• płatność  do 30 dni – 10 pkt;

• płatność do 21 dni – 0 pkt.

(właściwe podkreślić)

5. zobowiązuję się  w terminie wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia utworzyć Punkt
Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  (PSZOK)  usytuowany
…............................................................(wskazać lokalizację zgodnie z wytycznymi
z Opisu przedmiotu zamówienia).

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1)  zapoznaliśmy  się  z  SWZ,  nie  wnosimy  żadnych  zastrzeżeń  oraz  uzyskaliśmy  niezbędne
informacje do przygotowania oferty,

2)  wyżej  wskazana cena obejmuje  cały  zakres  zamówienia  określony  w SWZ i  załącznikach,
uwzględnia wszystkie wymagane opłaty oraz podatki i koszty niezbędne do zrealizowania całości
przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.

3) określone w SWZ wymagania stawiane wykonawcy oraz ogólne warunki umowy zostały przez
nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na warunkach, w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego,

4)  zaoferowany  przedmiot  jest  zgodny  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  w
„Opisie przedmiotu zamówienia”, a także w SWZ i warunkami opisanymi w ustawie Pzp,

5) zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez zamawiającego,

6)  akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy,



7) wszystkie pojazdy wykazane przeznaczone do realizacji zamówienia, będą posiadały aktualne
badania techniczne oraz ubezpieczenie w zakresie OC przez cały czas trwania umowy,

8)  Oświadczamy,  że udział  nisko-  i  zeroemisyjnych  pojazdów w całkowitej  liczbie  pojazdów
realizujących zadanie wyniesie: 

• dla pojazdów kat. M1, M2 i N1 (osobowe o dopuszczalnej masie całk. Do 5 t i ciężarowe o
DMC do 3,5 t) do 2025 r.  - co najmniej 22% nisko – lub zeroemisyjnych;

• dla pojazdów kat. N2 i N3 ( ciężarowe o DMC pow. 3,5 t) do 2025 r. - co najmniej 7%
napędzanych paliwami alternatywnymi.

9) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas określony w SWZ,

10) Zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

a) …................................................................................................ ,

b) …............................................................................................... .

(Uwaga: nie wypełnienie tej części świadczyć będzie o braku podwykonawcy w realizacji 
zamówienia).

W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części przedmiotu zamówienia należy 
również podać nazwę i adres podwykonawcy:

a) …............................................................................................... ,

b) …................................................................................................,

oraz wskazać procentową część zamówienia ….........., jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom.

11) na podstawie art. 25 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (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) oświadczam, że wdrażam odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej
realizacji  zasad  ochrony  danych,  takich  jak  minimalizacja  danych  oraz  w  celu  nadania
przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń.

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:
.....................................................................................................................................

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

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

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

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

……………………………………………                                                                 …………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, data) Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej (ych) do podpisania

niniejszej  oferty w imieniu  Wykonawcy(ów)*

*Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


