
Dodatek nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTOWY 
Do:

GMINA MIEDŹNO
ul. Ułańska 25,
42-120 Miedźno

Ofertę przetargową składa:

Nazwa Wykonawcy:.....................................................................................................................

Adres:…………............................................................................................................................

Województwo:............................................................. Powiat:....................................................

Tel.. ..............................................  e-mail ........................................

REGON: ............................................................... NIP:...............................................................

Osoba upoważniona do kontaktów...............................................................................................

Wszelką korespondencję należy kierować na adres:

Nazwa Wykonawcy:.....................................................................................................................

Adres:…………............................................................................................................................

Województwo:........................................................ Powiat:....................................................

e-mail.....................................................

Odpowiadając  na  ogłoszenie  o  przetargu  nieograniczonym  prowadzonym  pod  nazwą:
"Usługi  związane  z  odbiorem,  transportem  i zagospodarowaniem  odpadów
komunalnych z terenu gminy Miedźno ” przedkładam(-y)niniejszą ofertę oświadczając,
że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia (SIWZ).

1.  Oferuję/oferujemy  wykonanie  przedmiotu  niniejszego  zamówienia  zgodnie  z  opisem
zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzenie w kwocie:

CZĘŚĆ  nr  1  ZAMÓWIENIA  – „Usługi  związane  z  odbiorem,  transportem  i
zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości
na terenie gminy Miedźno”:

łącznie brutto (z VAT - stawka podatku VAT.........% ) = .............……...…… zł

słownie złotych ......................................................................................................

stanowiąca sumę cen brutto z kolumny nr 7 tabeli nr 1:

Tabela nr 1 ceny za  odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów

LP Kod odpadu Rodzaj odpadu

Cena jednostko-
wa netto  (bez

VAT)
za 1 Mg odpa-

dów
[zł]

Cena jednost-
kowa brutto

 (z VAT) za  1
Mg odpadów

[zł]

Szacowana
masa  odpadów
komunalnych

[Mg]

Razem 
kolumna 
nr 5x nr 6

[zł]

1 2 3 4 5 6 7

1 20 03 01 

Niesegregowa-
ne (zmieszane) 
odpady komu-
nalne

650
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2 20 01 99

Inne niewymie-
nione frakcje 
zbierane w spo-
sób selektywny 
(popiół z pale-
nisk domo-
wych)

700

3
20 02 01
20 01 08

Odpady ulega-
jące biodegra-
dacji 

100

4 15 01 07
Opakowania ze 
szkła

100

5 15 01 04
Opakowania z 
metali

60

6 15 01 01
Opakowania z 
papieru i tektu-
ry

20

7 15 01 02 
Opakowania z 
tworzyw 
sztucznych

60

8 20 03 07
Odpady wielko-
gabarytowe

100

9 16 01 03 Zużyte opony 15

10
20 01 35, 
20 01 36

Zużyte urządze-
nia elektryczne 
i elektroniczne

10

11 20 01 23
Urządzenia za-
wierające fre-
ony

5

12 Razem brutto

CZĘŚĆ nr 2 ZAMÓWIENIA – „Usługi związane z obsługą, odbiorem, transportem i
zagospodarowaniem odpadów  z GPSZOK”:

łącznie brutto (z VAT - stawka podatku VAT.........% ) = .............……...……zł

słownie złotych ......................................................................................................

stanowiąca sumę cen brutto z kolumny nr 7 tabeli nr 2:

Tabela nr 2 ceny za obsługę, odbiór, transport 

i zagospodarowanie odpadów  z GPSZOK

LP Kod odpadu Rodzaj odpadu

Cena jednostko-
wa netto  

(bez VAT)
za 1 Mg odpa-

dów
[zł]

Cena jednost-
kowa brutto 

(z VAT) 
za  1 Mg odpa-

dów
[zł]

Szacowana
masa  odpadów
komunalnych

[Mg]

Razem 
kolumna 
nr 5x nr 6

[zł]

1 2 3 4 5 6 7

1 15 01 02
Opakowania z 
tworzyw 

10
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sztucznych

2 15 01 10

Opakowania 
zawierające po-
zostałości sub-
stancji niebez-
piecznych lub 
nimi zanie-
czyszczone

3

3 20 02 01
Odpady ulega-
jące biodegra-
dacji

5

4 15 01 07
Opakowania ze 
szkła

5

5 17 01 07

Zmieszane od-
pady z betonu, 
gruzu ceglane-
go, odpado-
wych materia-
łów ceramicz-
nych i elemen-
tów wyposaże-
nia inne niż wy-
mienione w 17 
01 06

15

6 20 01 33

Baterie i aku-
mulatory łącz-
nie z bateriami i
akumulatorami 
wymienionymi 
w 16 06 01, 16 
06 02 lub 16 06
03 oraz niesor-
towane baterie i
akumulatory 
zawierające te 
baterie

0,1

7 20 01 32
Leki inne niż 
wymienione w 
20 01 31

0,06

8 20 01 99

Inne niewymie-
nione frakcje 
zbierane w spo-
sób selektywny 
(popiół z pale-
nisk domo-
wych)

0,2

9 20 03 07
Odpady wielko-
gabarytowe

20

10 16 01 03 Zużyte opony 15

11
20 01 35, 
20 01 36

Zużyte urządze-
nia elektryczne 
i elektroniczne

3

12 20 01 23 Urządzenia za-
wierające fre-

0,1
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ony

13 15 01 01
Opakowania z 
papieru i tektu-
ry

0,05

14 17 03 80 Odpadowa papa 17

15 07 02 13
Odpady z two-
rzyw sztucz-
nych

2

16 02 01 04

Odpady two-
rzyw sztucz-
nych (z wyłą-
czeniem opako-
wań)

4

17 17 06 04

Materiały izola-
cyjne inne niż 
wymienione w 
17 06 01 i 17 
06 03

0,5

18
Razem brutto

2.  Podana  cena/y  obejmuje/ą  wszystkie  koszty  niezbędne  do  należytego  wykonania
zamówienia, a określone m.in. w SIWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, umowie .

3. Dotyczy części nr 1* zamówienia: Wykonawca oświadcza, że: 

a)  deklaruję,  że  do  realizacji  zamówienia  skierujemy  (kryterium  oceny  ofert  Aspekt
środowiskowy Ś) pojazdy przystosowane do odbierania odpadów komunalnych spełniające
normę emisji spalin minimum EURO 5 
- żaden □,
- dwa □ ,          (zaznaczyć właściwe) 
- trzy □ ,
- cztery □ .

b) oferuję termin płatności faktur (kryterium oceny ofert Termin płatności T)

- 21 dniowy □ , 
                               (zaznaczyć właściwe)
- 30 dniowy □ 

4. Dotyczy części nr 2* zamówienia: Wykonawca oświadcza, że:

a)  oferuję termin płatności faktur (kryterium oceny ofert Termin płatności T)

- 21 dniowy □ , 
                               (zaznaczyć właściwe)
- 30 dniowy □  
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5. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  postanowieniami  Specyfikacji  Istotnych
Warunków  Zamówienia  wraz  z  załączonymi  do  niej  dokumentami,  uzyskaliśmy
wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.

Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania  cało-
ści przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.

6.  Dotyczy części nr 1* Stosownie do treści art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu  czystości     i porządku w gminach (t.j.: Dz.U.2019 r. poz. 2010 ze zm.)
Wykonawca wskazuje instalacje  do zagospodarowania odpadów komunalnych,  do których
kierowane będą odpady:

1)  Zmieszane  odpady  komunalne  przekazywane  będą  do  następujących  instalacji  (podać

nazwę i adres instalacji):

a) …………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………

2) Bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania przekazywane będą do następujących instalacji (podać nazwę i adres instalacji):

a) ………………………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………

3) Pozostałe selektywnie zbierane odpady komunalne będą przekazywane do następujących 

instalacji (podać przy nazwie/kodzie odpadu,  nazwę i adres instalacji):

a)  odpad: ……………………………………………………....…

b)  odpad: ………………………………………………………….…

c)  odpad: ……………………………………………….…………

d)  odpad: …………………………………………………….…………

e) odpad: ………………………………………………………….…

f)  odpad: ………………………………………………………….…

g)  odpad: ……………………………………………….…………

h)  odpad: …………………………………………………….……

i) odpad: …………………………………………………….…………

7. Dotyczy części nr 2* Stosownie do treści art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu  czystości     i porządku w gminach (t.j.: Dz.U.2019 r. poz. 2010 ze zm.)
Wykonawca wskazuje instalacje  do zagospodarowania odpadów komunalnych,  do których
kierowane będą odpady:

1) Bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowaniaprzekazywane będą do następujących instalacji (podać nazwę i adres instalacji):

a) ………………………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………

2) Pozostałe selektywnie zbierane odpady komunalne będą przekazywane do następujących 

instalacji (podać przy nazwie/kodzie odpadu,  nazwę i adres instalacji):

a)  odpad: ………………………………………….…

b)  odpad: ………………………………………………………….…

c)  odpad: ……………………………………………….…………
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d)  odpad: …………………………………………………….……

e)  odpad: ………………………………………….…

f)  odpad: ………………………………………………………….…

g)  odpad: ……………………………………………….…………

h)  odpad: …………………………………………………….……

i)  odpad: ………………………………………………………….…

j)  odpad: ……………………………………………….…………

k)  odpad: …………………………………………………….……

l) odpad: ………………………………………….…

m)  odpad: ………………………………………………………….…

n)  odpad: ……………………………………………….…………

o)  odpad: …………………………………………………….……

p)  odpad: ………………………………………………………….…

q)  odpad: ……………………………………………….…………

r)  odpad: …………………………………………………….…

8. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym w Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia.

9. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfi-
kacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Oświadczamy, że wzór umowy dot. części nr 1* ,części nr 2*zamówienia został przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umo-
wy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawia-
jącego. Akceptujemy także zawarte we wzorze umowy warunki płatności.

11. Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana, zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisa-
niem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

12. Wadium w wysokości: 

część nr 1 zamówienia*  : 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) zostało wnie-
sione w formie ....................................................…

Zwrotu  wadium  prosimy  dokonać  na  konto:  ..........................................
……………………....................................lub na adres: …..................................……......

Jesteśmy  świadomi,  że  wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi  w  okoliczno-
ściach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Prawa zamówień publicznych.

13. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
(jeżeli dotyczy* ):

Lp Numer części zamó-
wienia 

Zakres zamówienia, jaki
Wykonawca zamierza

powierzyć podwykonawcy  

Nazwa (firma) podwykonawcy 

1

2

3
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14.  Oświadczam,  że  stosuję  przepisy  RODO,  a  w  szczególności  wypełniam  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.

15. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy*):

Nazwisko, imię ............................................................................................

Stanowisko ..................................................................................................

Telefon .......................  e-mail ….......................

16. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty - załączniki :
1) ...................................................................................................................

2) ...................................................................................................................

3) ...................................................................................................................

4) ...................................................................................................................

5) ...................................................................................................................

6) ...................................................................................................................

7) ...................................................................................................................

8) ...................................................................................................................

            ...........................................         ................................................
                      (miejscowość i data)     (podpis osób(-y) uprawnionej

       do składania oświadczenia 
      woli  w imieniu wykonawcy)
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