
Załącznik nr 1 do SIWZ 

LUKS/17/2020 

 

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

    (pieczątka Oferenta) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

w postępowaniu na wykonanie zadania pn. 

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu 

Gminy Środy Wielkopolskiej w 2021 roku” 

 

ZAMAWIAJĄCY: Lider Usług Komunalno-Samorządowych, ul. Wiosny Ludów 3, 63 – 000 

Środa Wielkopolska 

1. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa 

Wykonawcy(ów) 

Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

Lider   

Partner nr 1   

 

• Osoba uprawniona do kontaktów: 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

2. Ja, niżej podpisany, w imieniu Wykonawcy składam ofertę na wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z treścią SIWZ. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, 

wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmianami SIWZ i uznajemy się za związanych 

określonymi w nich postanowieniami. Akceptuję również postanowienia wzoru 

umownego, stanowiącego integralną część SIWZ. 



3.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na niżej wskazanych warunkach 

cenowych: 

cena netto wykonania przedmiotu zamówienia w całym okresie jego realizacji, tj. usługi 

przyjęcia i zagospodarowania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych o 

kodzie 20 03 01, będących przedmiotem zamówienia: 

       ...........................................…….………zł netto (słownie: ……………………złotych) 

       podatek VAT ........%  

cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia w całym okresie jego realizacji, tj. usługi 

przyjęcia i zagospodarowania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych o 

kodzie 20 03 01, będących przedmiotem zamówienia: 

     ……………...…..........................zł brutto (słownie: ..………………..……..…..złotych) 

 

Powyższa cena jest sumą wynikającą z poniżeszej tabeli (kosztorysu ofertowego). 

Cena usługi za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 będacych 

przedmiotem zamówienia:  

Kosztorys ofertowy: 

 

Rodzaj usługi – 

przyjęcie i 

zagospodarowanie 

odpadów: 

Jednost

ka 

miary 

Cena jednostkowa 

netto przyjęcia i 

zagospodarowania  

1 Mg odpadów 

Szacunkow

a ilość Mg 

/w okresie 

obowiązyw

ania 

umowy/ 

Razem łączna 

cena przyjęcia i 

zagospodarowa

nia  

netto 

/kol. 3 x 

kol. 4/ 

Podate

k VAT 

(%) 

Łączna cena 

przyjęcia i 

zagospodaro

wania 

brutto: 

(kol. 5+ kol. 

6) 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

odpady zmieszne 

(niesegregowanych) 

kod 200301   

Mg  
około 

1400 Mg  
   

2. 

Odpady 

wielkogabarytowe  

kod 200307 

 

Mg  
Około 25 

Mg  
   

3. 

Odpady ulegające 

biodegradacji  

kod 200201 

Mg  
około 25 

Mg  
   

4. 

Opakowania z papieru i 

tektury  

kod 150101 

Mg  
około 15 

Mg 
   



5. 

Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

kod 150102 

Mg  
Około 25 

Mg  
   

6. 
Opakowania ze szkła   

kod 150107 
Mg  

około 25 

Mg  
   

 

 

4. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

5. Oświadczamy, iż Instalacja będzie czynna od poniedziałku do piątku co najmniej w 

godzinach między 6:00 a 20:00, a w soboty co najmniej w godzinach między 8:00 a 14:00. 

6. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 

7. Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców:  

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

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.** 

 

Przy wypełnianiu niniejszego formularza-ofertowego poszczególne rubryki oraz puste miejsca przeznaczone do 

wpisywania odpowiedzi można powiększać/zmniejszać w zależności od potrzeb 

 

*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  pieczęć i podpis Wykonawcy 


