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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
 (CZĘŚĆ I)               ………............................................... 

miejscowość, data 

 
Dane dotycz ące wykonawcy  
 
Nazwa wykonawcy:  …………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………. 
 
Siedziba wykonawcy: …………………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………………. 
 
Adres korespondencyjny:……………………………………………………………………………… 
    
Adres poczty elektronicznej:  …………………………………….   
Adres strony internetowej: …………………………………….   

Numer telefonu:  …………………………………….  

Numer faksu:   …………………………………….  

Numer REGON:  ……………………………………. 

Numer NIP:   …………………………………….  

Nazwa banku I nr rachunku, na który zostaną przelane wynagrodzenia: 
 
       …………………………………………………………………………… 
 
Dane dotycz ące zamawiaj ącego 
 

Gmina Jemielnica 
Strzelecka 67 

47-133 Jemielnica 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica”,  numer sprawy: IB.271.11.2015, 

składamy niniejszą ofertę oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie 

warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (I kryterium) : 

cena netto: ..........................................................................................................................zł 
(słownie:…………..………………………………………………………………………………...) 

 

podatek VAT: ......................................................................................................................zł 

cena brutto:………...............................................................................................................zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………....) 

z uwzględnieniem poniższych cen jednostkowych ryczałtowych za wykonanie 

poszczególnych rodzajów usług: 
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Lp. 
Rodzaj 

usługi 

Cena 
jednostkowa 

ryczałtowa 
netto 

(zł) 

Podatek 
VAT 

(zł) 

 

Cena 
jednostkowa 

ryczałtowa 

brutto 

(zł) 

Szacunkowa 
ilo ść odpadów 
do odebrania i 
zagospodarow
ania w okresie 

realizacji 
umowy (Mg)* 

 

Szacunkowy 
koszt usługi 

brutto 

(zł) 

1. 

Odbiór, transport 

i zagospodarowanie 
1Mg  odpadów 
zmieszanych  …………. …………. ……….. 770 …………. 

2. 

Odbiór, transport 

 i zagospodarowanie  
1 Mg opakowań 

zmieszanych 
surowców wtórnych, 

zebranych 
selektywnie ………….. ……………. ……….. 80 …………. 

3.  

Odbiór, transport 

 i zagospodarowanie  
1 Mg opakowań 

szklanych zebranych 
selektywnie ………….. ……………. ……….. 130 …………. 

3. 

Odbiór, transport  

i zagospodarowanie 
1Mg  popiołów 

zebranych 
selektywnie ……………. ……………. ……….. 760 …………. 

4. 

Przeprowadzenie 
jednej akcji mobilnej 

zbiórki odpadów       
(odbiór odpadów 

wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu 
elektrycznego i 

elektronicznego) …………….. ……………. ……….. 

Szacowana ilość 
akcji 

2 …………. 

 

Razem suma:  …………. 

 

*- podane ilości zostały przyjęte na potrzeby obliczenia przez Wykonawcę wartości zamówienia i mogą 

one ulec zmianie w trakcie realizacji jego usługi.     
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Oświadczenie dotycz ące postanowie ń specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

1. Oświadczamy, że zadanie zostanie wykonane w terminie od dnia 1 stycznia 2016r. 

do dnia 31 grudnia 2016r.  

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do 

przygotowania oferty. 

3. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczam, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór 

umowy został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w 

przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego. 

5. Oświadczam, że akceptuję termin zapłaty faktur wynoszący 21 dni licząc od daty ich 

doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

6. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: ........................................zł 

(słownie:……………………………………………………………………………………….), 

w formie: ……………………………………………………………………………………….. 

 
Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: ……………………………. 

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

 

 
Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy: 
 
Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

5% całkowitej ceny ofertowej, w kwocie: ........................................zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………..), 

w formie: ………………………………………………………………………………………………... 

 
Zastrze żenie wykonawcy 
 
Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Informacja o planowanym sposobie zagospodarowania o debranych odpadów 
zmieszanych, w szczególno ści wskazanie, zgodnie z art. 6d ust 4 pkt 5 ustawy o 
utrzymaniu czysto ści i porz ądku w gminach, konkretnej Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Informacja o planowanym sposobie zagospodarowania o debranych odpadów 
zebranych selektywnie. 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

.................................................................................. 
[czytelny podpis lub podpis z pieczątką  

                                                                       imienną osoby(ób) upoważnionej(ych)  

                                                                      do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców] 
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………............................................... 
miejscowość, data 

 
 
 (CZĘŚĆ II)  
 

Deklarowany poziom recyklingu (*) (II kryterium) 

Oświadczam osiągnięcie następujących poziomów recyklingu w skali półrocza: 
1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła 
• I i II półrocze 2016 roku – nie mniej niż 18 %; 

2) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 
1995 roku 

• I i II półrocze 2016 roku – nie więcej niż 45 %; 
 

 

 

(*) złożyć jeżeli Wykonawca deklaruje osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu  

 

 

 

.................................................................................. 
[czytelny podpis lub podpis z pieczątką  

                                                                       imienną osoby(ób) upoważnionej(ych)  

                                                                      do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców] 

 


