
 
 
 

Załącznik nr 2 
Formularz oferty 

 
Odbiór i transport odpadów komunalnych , od właścicieli nieruchomości  

zamieszkałych z terenu  Gminy Nowy Żmigród  
 

 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Nowy Żmigród  
ul. Mickiewicza 2 

38-230 Nowy Żmigród  
 
2. WYKONAWCA: 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
1.  

 
 

 

2.  
 
 

 

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
 

Imię i nazwisko  
 

Adres  
 

Nr telefonu, nr 
faksu 

 
 

Adres e-mail  
 

 
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

4.1. Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia. 

4.2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do 

SIWZ oraz jej modyfikacji. 

4.3. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za kwotę netto: …………………..………… 

podatek VAT ……….…..% .………..……………………..……….……zł  

razem brutto: ………………………………………….…. zł  

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

 

 



Na w/w cenę składają się następujące elementy : 

 
Rodzaj  
Usługi 

 
Jedno
stka 

miary 

Cena 
jednostkowa 
netto odbioru 
i transportu 

 1 Mg 
odpadów  

 

 
Ilość  
Mg 

 
Razem łączna 
wartość netto 

odbioru i 
transportu 

 ( kol.3x kol.4)  

 
Podatek  

VAT 
 

 
Cena brutto 

odbioru i 
transportu  

( kol.5+ kol.6) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Odbiór i transport 
zmieszanych odpadów 
komunalnych  

 

Mg 

  

1150 

   

Odbiór i transport 
odpadów komunalnych 
zebranych w sposób 
selektywny  

 
Mg 

  
424 

   

 
Odbiór i transport 
odpadów zielonych 
ulegających 
biodegradacji  

 
Mg 

  
10 

   

Odbiór i transport 
odpadów 
wielkogabarytowych  

 
Mg 

  
38,7 

   

Transport odpadów z 
selektywnego punktu 
zbiórki odpadów 
komunalnych  

Mg   
25 

   

                               
                                                                         SUMA  

   

4.4. Podana(e) cena(y) obejmuje(ą) wszystkie koszty i przychody  niezbędne do należytego 

wykonania zamówienia. 

4.5.  …………..……………… (deklaruję / nie deklaruję – odpowiednie wpisać ) 

wykonanie materiałów informacyjnych, zgodnie z opisem zawartym w 

Rozdziale  XIII pkt 1.2. SIWZ - kryterium oceny ofert aspekty środowiskowe  

i społeczne. 

4.6.    Zrealizujemy zamówienie w terminie do dnia 31.12.2017r. 

4.7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

4.8. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ. 

4.9.   Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu    

   udzielenia niniejszego zamówienia. 

4.10.  Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić) 

4.11.   Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie 

nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 



nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym 

uczestnikom postępowania (niepotrzebne skreślić) 

L.p. 
Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 

1    

…    

4.12. Nie zamierzamy(y) powierzać do wykonania żadnej części niniejszego zamówienia 

podwykonawcom / następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy(y) powierzyć 

podwykonawcom (niepotrzebne skreślić) 

L.p. Nazwa części zamówienia 

1  

…  

5. Oświadczam(y), że spełniam(y) wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 

stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122) tj. w zakresie: 

a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego 

(zwłaszcza posiadania co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych 

do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden 

pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej); 

b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i urządzeń do odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów; 

d) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo- 

transportowej. 

6. OFERTA ZAWIERA ___________ STRON. 

                                                                                                                           

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

 podpis osoby/osób upoważnionej/ 

upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy 

  



 

 

 

 

 

 

 


