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(pieczęć firmowa) 

 

OFERTA PRZETARGOWA 

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu  
Gminy Branice 

 
Nazwa wykonawcy: 
…………………..……………………………………………………………….……………… 
 
Adres: 
…………………………………………………………………………………….…………… 
 
Telefon / Fax : ……………………….……………… 
E-mail: …………………………….…..………………..……… 

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy znajdującej się na platformie ePUAP:  

….………………………………………………………………………….………….………………… 

 
 

1. Cena oferty brutto: ………………..…..………… ( stanowiąca sumę z pkt 1) i 2) 
poniżej )  

w tym podatek VAT (8%) ……………………….. 
 
 
 
1)„ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Branice”  
 
Cena brutto: ………………..…..………… w tym podatek VAT (8%) ……………………….. 
 
w tym: 

 
L.p. 

 
kod i rodzaj odpadów 

 
Przewidywana  
ilość odpadów 

  w ciągu 
trwania umowy 

(w Mg)  

 
Cena jednostkowa 

netto za odbiór 
 i 

zagospodarowanie 
1 Mg odpadów  

 
VAT 
8% 

 
Cena jednostkowa 
brutto za odbiór i 
zagospodarowanie 

1 Mg odpadów 

 
Łączna 

wartość usługi 
brutto w zł 

(kol. 3 x kol. 
6) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Odbieranie 
i zagospodarowanie 

odpadów zmieszanych 
 

1800,00  

   

2. 

Odbieranie 
i zagospodarowanie 

odpadów segregowanych – 
tworzyw sztucznych, 

opakowań 
wielomateriałowych 

i metali 

180,00  

   

3. Odbieranie 230,00     



i zagospodarowanie 
odpadów segregowanych - 

bioodpadów (w tym 
odpadów zielonych) 

4. 

Odbieranie 
i zagospodarowanie 

odpadów segregowanych –
papieru i tektury 

13,00  

   

5. 

Odbieranie 
i zagospodarowanie 

odpadów segregowanych - 
szkła 

 

100,00  

   

6. 

Odbieranie 
i zagospodarowanie 

odpadów segregowanych - 
popiołów i żużli 

800,00  

   

7. 

Odbieranie 
i zagospodarowanie 

odpadów segregowanych - 
odpadów 

wielkogabarytowych 

150,00  

   

8. 

Odbieranie 
i zagospodarowanie 

odpadów segregowanych - 
sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego 

12,00  

   

9. 

Odbieranie 
i zagospodarowanie 

odpadów – 
przeterminowane leki 

0,200  

   

 
SUMA: 

 

 
2)„ Odbiór i zagospodarowanie masy odpadów komunalnych zgromadzonych w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wysokiej”  
 
Cena brutto: ………………..…..………… w tym podatek VAT (8%) ……………………….. 
/ wycena zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ/ 
 

2. Termin płatności faktury VAT …....... dni.(Powyższy termin Wykonawca określa w 
pełnych dniach 7 dni, 14 dni, 21 dni,  30 dni ) 

 
3. Zamówienie wykonamy:   własnymi siłami / przy udziale podwykonawcy1� 

 
4. W trybie podwykonawstwa zlecimy (wskazać zakres prac i podwykonawcę, któremu 

wykonawca zamierza zlecić prace) : 

………………………………………………………………………………………..…………
………………………. …………. 
 
Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą**  ?:   TAK  /  NIE *  
 

                                                      
1 *niepotrzebne skreślić lub właściwe podkreślić (w przypadku braku skreślenia lub podkreślenia w zakresie 
podwykonawstwa przyjmuje się wykonanie zamówienia własnymi siłami ) 
 
** Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa 
nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego 
roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 



5. Deklarujemy/Nie deklarujemy* że, pojazdy  którymi będziemy się posługiwać                 
w niniejszym przedmiocie zamówienia  (max 5 pojazdów, opisanych w SIWZ) 
spełniają normy emisji spalin EURO 4, EURO 5, EURO 6 lub wyżej, zgodnie z 
opisem w SIWZ: 

L.P.   OPIS POJAZDU WSKAZANIE NORMY 
EURO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

w tym z załączonym opisem przedmiotu zamówienia i worem umowy, nie wnosimy 
do tych dokumentów zastrzeżeń, oraz uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do 
właściwego wykonania umowy.  W przypadku uznania naszej oferty za 
najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w ustalonym miejscu              
i terminie, na warunkach zawartych we wzorze umowy.  

7. Zgodnie z wymaganiami wskazanymi w I.2.13. SIWZ do realizacji zamówienia przy 
czynnościach określonych w SIWZ zaangażuję osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks 
pracy*/ zgodnie z wymaganiami wskazanymi w I.2.13. SIWZ do realizacji 
zamówienia przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażuję osoby, które będą 
wykonywać  osobiście te czynności w ramach prowadzonej przez nie działalności 
gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG*. 

*- skreślić niepotrzebne 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany           
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia t.j. przez okres 60 dni od upływu 
terminu  składania ofert.  

9. Termin wykonania zamówienia określamy  jak w warunkach zawartych w SIWZ   t.j. 
na okres 18 miesięcy od daty podpisania umowy/ od dnia 1.01.2021 r. do dnia 
30.06.2022 r.  

 
10. Oświadczamy, że wadium w kwocie ……… zł, (słownie: ….    tysięcy złotych 

00/100) zostało wniesione w formie ………..………………………………………..…  
w dniu ……………………….. .  
 

11. Do niniejszego formularza ofertowego załączam następujące dokumenty                              
i oświadczenia:  

1) 

2) 

3) 

 

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



 
POUCZENIE: 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 wykonawcy nie składa (należy 
usunąć lub przekreślić niniejsze oświadczenie). 
 
 
 
…………………………                                  ………………………………………………………….. 

    (data)                                                                                       (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


