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                                                                                                   Załącznik nr 1 do SIWZ 

Formularz Oferty 
 

Zamawiający : Gmina Janowice Wielkie 

ul. Kolejowa 2 

58-520 Janowice Wielkie 

NIP: 611-010-77-65 

Wykonawca (Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej) 

Lp. Nazwa Wykonawcy(ców) Adres siedziby, NIP, REGON 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi pn.: „Świadczenie usług w 

zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy Janowice 

Wielkie”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w sposób 

następujący: 

1.  Cena oferty brutto ….................................zł  

(słownie: ........................................................................................................................................zł), 

w tym VAT ..........%,  

Cena oferty netto ............................................zł 

(słownie: ...........................................................................................................................................zł). 

Cena oferty służy do przyznania punktacji dla kryterium „A”. Jest podstawą do wyłonienia 

najkorzystniejszej oferty wg wzoru zawartego w SIWZ. Dla poszczególnych kodów odpadu 

wiążące są ceny jednostkowe z kolumny D. Rozliczenie z Wykonawcą będzie się odbywać na 

podstawie rzeczywistych ilości zagospodarowywanych odpadów pomnożonych przez cenę 

jednostkową zawartą w ofercie (kol. D). 

Cena oferty określona w pkt. 1. jest wyliczana na postawie ilości odpadów przekazanych do 

zagospodarowania w 2017 r.: 
Lp. Kod 

odpadu 

Nazwa odpadu Cena 

netto 

1 Mg w 

zł 

 

Masa 

przekazana 

w 2017 r. 

(Mg) 

Wartość 

netto (w zł) 

 

Stawka 

VAT 

(%) 

Wartość 

brutto (w zł) 

A B C D E F G H 

1. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

 
983,94 

   

2. 15 01 01 Opakowania z papieru  8,14    

3. 15 01 02 Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

 
65,96 

   

4. 15 01 07 Opakowania ze szkła  81,10    

5. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 

02 

 

41,14 
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6. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  94,02    

7. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadów 

materiałowych ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06 

 

13,52 

   

8. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji  21,84    

9. 20 02 03 Inne odpady ulegające 

biodegradacji 

 
36,16 

   

10. 20 02 01 Odpady zielone  1,00    

11. 20 01 40 Metal  1,00    

12. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe  1,00    

13. 20 01 32 Przeterminowane leki  

i chemikalia 

 
1,00 

   

14. 20 01 34 Zużyte baterie i akumulatory  1,00    

15. 20 01 36 Zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny 

 
1,00 

   

16. 16 01 03 Zużyte opony  8,94    

17. 20 03 99 Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach 

 

21,68 

   

18.  Inne niewymienione powyżej,  

wydzielone ze strumienia 

odpadów komunalnych 

 

1,00 

   

19.  

RAZEM CENA OFERTY 

(ogłaszana na otwarciu ofert) 

 

   

Cena oferty (wiersz 19 w kolumnie H tabeli) podana przez Wykonawcę nie jest ceną ryczałtową do 

zapłacenia przez Zamawiającego, a służyć będzie tylko do porównania złożonych ofert wedle 

szacunkowych mas odpadów i nie będzie tożsama z ceną, za którą zrealizowana zostanie usługa 

będąca przedmiotem niniejszego postępowania. Wiążące będą jedynie podane w ofercie ceny 

jednostkowe za 1 Mg zagospodarowanych odpadów w podziale na poszczególne frakcje odpadów 

(kolumna D tabeli, wiersze od 1 do 18). 

 
2. Termin płatności:  

 

  

  

                

 

              7 dni                                                    14 dni                                                    30 dni                                                  

 

Zaznaczyć właściwe poprzez wypełnienie kwadratu znakiem „X”. 

 

3.  Przeprowadzenie akcji informacyjno- edukacyjnych  
Wykonawca przeprowadzi w okresie umowy 8 akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących zasad 
segregacji odpadów stałych.  
 

 

 

 

 tak   nie 

 
Zaznaczyć właściwe poprzez wypełnienie kwadratu znakiem „X”. 

 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji 
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Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 

Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz 

czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje zakres rzeczowy zamówienia – jest 

kompletna. Zgodnie z Art. 144 ust. 1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579) Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych w przypadku uchwalenia nowego cennika 

przez RIPOK. 
9. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

10. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom (jeśli 

dotyczy): ………………………............................................................................................................ 

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

11. Tajemnicą przedsiębiorstwa objęte są strony nr …........................................................oferty. 

12.Oświadczamy, że posiadamy status RIPOK do dnia …............................/bezterminowo * a w 

sytuacji wygaśnięcia statusu RIPOK w okresie umowy wystąpimy o jego przedłużenie. 

 

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

   (miejscowość, data)                                                    (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych  

                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy)   
*niepotrzebne skreślić 


