
Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 

…………………………………          ………………………………. 
Pieczątka firmowa  Wykonawcy                                                                   /miejscowość, data/ 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa……………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba…………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu / faks…………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………… 

Adres skrzynki ePUAP ………………………………………………………………………………………….. 

Nr NIP……………………………………………………………………………………………………………… 

Nr Regon………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………… 

Nazwa banku …………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest:   

 
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zawadzkie w okresie od 1 stycznia 2020 r.  

do 30 czerwca 2020 r. 

 
składam/y niniejszą ofertę. 
 
2. Oferuję/oferujemy realizację zamówienia w zakresie określonym w SIWZ za cenę: 
 

 
Cena wykonania zamówienia netto: ……………………………………..zł 
 
(słownie zł: ……………………………………………………………….………………………………….) 
 
Podatek ….% VAT  ……………………………………….………………….zł 
 
(słownie zł: …………………………………………………………….…….………………………………) 
 
Cena wykonania zamówienia brutto: ……………………………..……..zł 
 
(słownie zł: …………………………………………………………………………………………………..) 
 

zgodnie z poniższym kosztorysem ofertowym (zestawieniem rzeczowo-cenowym), który zawiera 

wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia: 

 

 

 



Kosztorys ofertowy 

(zestawienie rzeczowo-cenowe) 

 

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Zawadzkie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 

 

L.p. Wyszczególnienie 

elementów 

rozliczeniowych 

 

 

Jedn. 

miary 

Szacowana 

ilość 

odpadów  

w Mg 

Cena 

jednostkowa 

netto za 1 Mg 

odpadów dla 

potrzeb 

rozliczania usługi 

w trakcie 

obowiązywania 

umowy 

/z uwzględnieniem 

wszystkich 

elementów ujętych 

w SIWZ/ 

Wartość 

PLN netto 

 

Cena 

jednostkowa 

brutto za 1 Mg 

odpadów dla 

potrzeb 

rozliczania usługi 

w trakcie 

obowiązywania 

umowy 

/z uwzględnieniem 

wszystkich 

elementów ujętych 

w SIWZ/ 

Wartość 

PLN brutto 

 

I. Zagospodarowanie odpadów  

1 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne  

Mg 700   

  

2 

Segregowane odpady 

komunalne 

w tym: 

Mg X X X 

 

X 

 

X 

a) 
szkło oraz opakowania ze 

szkła 
Mg 83   

  

b) 

papier i tektura oraz 

opakowania z papieru  

i tektury 

Mg 26   

  

c) 
opakowania 

wielomateriałowe 
Mg 27   

  

d) 

tworzywa sztuczne  

i opakowania  

z tworzyw sztucznych 

Mg 

103   

  

e) 

odpady komunalne 

ulegające biodegradacji,  

w tym odpady 

opakowaniowe ulegające 

biodegradacji oraz odpady 

zielone 

Mg 

211   

  

f) 
metale oraz opakowania z 

metali 

Mg 
1   

  

g) popiół Mg 460     

h) 

odpady wielkogabarytowe  

z wyłączeniem odpadów 

budowlanych  

i rozbiórkowych oraz gruzu 

Mg 

60   

  

3 przeterminowane leki Mg 0,5     

4 chemikalia  Mg 0,5     

5 
zużyte baterie 

i akumulatory 
Mg 0,5   

  

6 
zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny 
Mg 0,5   

  

7 zużyte opony  Mg 1     



(z samochodów 

osobowych) 

8 

odpady budowlane  

i rozbiórkowe  

(papa i styropian) 

wytworzone  

w gospodarstwie 

domowym  

(kod odpadu  

17 09 04 – Zmieszane 

odpady z budowy, 

remontów i demontażu 

inne niż wymienione   

w 17 09 01, 17 09 02  

i 17 09 03). 

 

 

 

 

Mg 
26   

  

II Odbiór i transport odpadów 

  Jedn. 

miary 

Szacowana 

ilość 

odpadów 

w Mg 

Cena 

jednostkowa 

netto za 1 Mg 

odpadów dla 

potrzeb 

rozliczania usługi 

w trakcie 

obowiązywania 

umowy 

/z uwzględnieniem 

wszystkich 

elementów ujętych 

w SIWZ/ 

Wartość 

PLN netto 

 

Cena 

jednostkowa 

brutto za 1 Mg 

odpadów dla 

potrzeb 

rozliczania usługi 

w trakcie 

obowiązywania 

umowy 

/z uwzględnieniem 

wszystkich 

elementów ujętych 

w SIWZ/ 

Wartość 

PLN brutto 

 

1 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne  

Mg 700 

    

2 

Segregowane odpady 

komunalne 

w tym: 

Mg X X X 

 

X 

 

X 

a) 
szkło oraz opakowania ze 

szkła 
Mg 83 

    

b) 

papier i tektura oraz 

opakowania z papieru  

i tektury 

Mg 26 

    

c) 
opakowania 

wielomateriałowe 
Mg 27 

    

d) 

tworzywa sztuczne  

i opakowania  

z tworzyw sztucznych 

Mg 

103 

    

e) 

odpady komunalne 

ulegające biodegradacji,  

w tym odpady 

opakowaniowe ulegające 

biodegradacji oraz odpady 

zielone 

Mg 

211 

    

f) 
metale oraz opakowania z 

metali 

Mg 
1 

    

g) popiół Mg 460     

h) 

odpady wielkogabarytowe  

z wyłączeniem odpadów 

budowlanych i 

rozbiórkowych oraz gruzu- 

Mg 

30 

    



zbierane w formie 

mobilnego punktu zbiórki 

i) 

odpady wielkogabarytowe  

z wyłączeniem odpadów 

budowlanych i 

rozbiórkowych oraz gruzu 

– zbierane w formie zbiórki 

objazdowej 

Mg 

30 

    

3 przeterminowane leki Mg 0,5     

4 chemikalia  Mg 0,5     

5 
zużyte baterie 

i akumulatory 
Mg 0,5 

    

6 
zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny 
Mg 0,5 

    

7 

zużyte opony  

(z samochodów 

osobowych) – zbierane  

w formie mobilnego 

punktu zbiórki 

Mg 0,5 

    

8. 

zużyte opony  

(z samochodów 

osobowych) – zbierane  

w formie zbiórki 

objazdowej 

Mg 0,5 

    

9 

odpady budowlane  

i rozbiórkowe  

(papa i styropian) 

wytworzone  

w gospodarstwie 

domowym  

(kod odpadu  

17 09 04 – Zmieszane 

odpady z budowy, 

remontów i demontażu 

inne niż wymienione   

w 17 09 01, 17 09 02  

i 17 09 03). 

 

 

 

 

Mg 
26 

    

III Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i/lub worki 

  Jedn. 

miary 

Szacowana 

ilość 

 

Cena 

jednostkowa 

netto za  

1 nieruchomość 

Wartość 

PLN netto 

 

Cena 

jednostkowa 

brutto za  

1 nieruchomość 

Wartość 

PLN brutto 

 

1 Koszt wyposażenia 

nieruchomości   

w pojemniki i/lub worki 

Nieru-

chomość 

1963     

IV Druk  ulotek informacyjnych  i harmonogramów oraz ich dystrybucja 

  Jedn. 

miary 

Szacowana 

ilość 

 

Cena 

jednostkowa 

netto za 1 szt. 

Wartość 

PLN netto 

 

Cena 

jednostkowa 

brutto za  

1 szt. 

Wartość 

PLN brutto 

 

1 Druk  ulotek 

informacyjnych  

i harmonogramów 

szt 2000     



2 Dostarczenie ulotek 

informacyjnych  

i harmonogramów 

szt 2000     

 

3. Jednocześnie oświadczam, iż  zatrudniamy  …….. osób na umowę o pracę przewidzianych do 

realizacji zamówienia ( na pełny etat).  

4. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnoszę/wnosimy do niej                   

zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

5. Oświadczam/y, że spełniam/y wszystkie warunki określone w SIWZ oraz w art. 22 ust. 1 PZP oraz 

że złożyłem/złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie 

tych warunków. 

6. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP . 

7. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

8. Oświadczam/y, że zawarty w SIWZ projekt/y umowy został/y przeze mnie/ nas zaakceptowany 

i zobowiązuję/zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na 

wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć wykonanie następującego zakresu zamówienia*: 

a) wykonanie ....................................................................................................... 

b) wykonanie ....................................................................................................... 

10. Wykonam/y zamówienie zgodnie z przedstawionym Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

obowiązującymi przepisami, normami i standardami. 

11. Wskazujemy instalacje, do których będziemy przekazywać odebrane odpady: 

 
Rodzaj odpadów: Nazwa i adres instalacji 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  ……………………………………………………. 

szkło oraz opakowania ze szkła ……………………………………………………. 

papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury ……………………………………………………. 

opakowania wielomateriałowe ……………………………………………………. 

tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw 

sztucznych ……………………………………………………. 

odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym 

odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz 

odpady zielone ……………………………………………………. 

metale oraz opakowania z metali ……………………………………………………. 

popiół ……………………………………………………. 

meble i odpady wielkogabarytowe z wyłączeniem 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz gruzu ……………………………………………………. 

przeterminowane leki ……………………………………………………. 

chemikalia  ……………………………………………………. 

zużyte baterie i akumulatory ……………………………………………………. 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ……………………………………………………. 

zużyte opony (z samochodów osobowych), ……………………………………………………. 



odpady budowlane i rozbiórkowe (papa i styropian) 

wytworzone w gospodarstwie domowym (kod 

odpadu 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż wymienione   

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03). 
……………………………………………………. 

 

12. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 

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

Stanowisko……………………………………………………………………………………………………. 

Telefon………………………………………………………………………………………………………… 

zakres**: 

 do reprezentowania w postępowaniu 

 do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 

7. Oświadczamy, ze jesteśmy mikro, małym, średnim przedsiębiorcą – tak / nie ** 

8. Zebrane odpady przekazywane będą do następujących instalacji: 

 
 
 
 
 
      .................................................................... 
        Podpisano 
      (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
* brak informacji o powierzeniu podwykonawcy określonego zakresu zamówienia oznacza,  

że wykonawca sam wykona zamówienie 
** niepotrzebne skreślić 

 
 
 

 


