
Załącznik Nr 2 do SWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY dla postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2021 poz.1129 ze zm.) 

 

Dane dotyczące Wykonawcy 
(w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, podać dane wszystkich wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 
 
Nazwa: ..................................................................................................................….............…………………. 

Adres: ......................................................................................................................……………………............ 

Adres skrzynki ePUAP: ……………………………………… 

Nr telefonu: .............................................…………. 

Adres e-mail: …………………………………………………... 

NIP: ............................................. / REGON: ................................................... 

KRS/CEiDG: ………………………………. (ogólnodostępna i bezpłatna baza danych umożliwiająca dostęp do 
danych Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub 
innego właściwego rejestru znajduje się pod adresem 
internetowym: …………………………………………............................................................…………......................) 

 
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Odbiór odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kawęczyn oraz z Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacja 
Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie : 
 

 
Kryterium Wypełnia Wykonawca 

 
 
 
 

I Cena za wykonanie 
zamówienia  

(suma kwot netto, VAT i brutto 
Tabeli 1 i Tabeli 2 ) 

 
 

(Szacunkowa ilość odpadów 
1115,22 Mg) 

 
 
 
 
 

 
Cena ofertowa brutto w PLN: 

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

…………………………………………………………………………………. 

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%. 
 
......................................................................... zł VAT 
 
.........................................................................zł netto 
  
 
 



 
 

 
II Czas realizacji zamówienia z 

PSZOK od zgłoszenia 
(do 24godz./1 dzień lub 

do 48 godz./2 dni lub 
do 72 godz./3 dni) 

 
 
 

……………… godz./dni 

 

Formularz cen jednostkowych 
 

TABELA 1. ODBIÓR  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  Z  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH  

Kod 

odpadów 

Rodzaj odpadów  

 

Cena jednostkowa netto 

za odbiór i transport  

1 Mg netto 

[ZŁ] 

Podatek VAT 

 [ZŁ] 

 

Cena jednostkowa 

brutto za odbiór i 

transport  

1 Mg [ZŁ] 

 

Szacowany 

strumień 

odpadów  

[MG] 

 Łączna cena 

brutto 

(ZŁ /MG) 

 

  a b c = a + b  d e = c x d 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

   500,35  

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
   145,14  

15 01 07 Opakowania ze szkła    69,73  

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 

   6,76  

20 02 01  
Odpady ulegające 

biodegradacji 
   65,44  

20 03 99 
Odpady komunalne w 

innych podgrupach 

   267,63  

 Razem brutto  

 Podatek vat  

 Razem netto   

 

TABELA 2. ODBIÓR  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  Z  PUNKTU  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI ODPADÓW  

KOMUNALNYCH  

Kod 

odpadó

w  

Rodzaj  odpadów  

 

Cena jednostkowa 

netto za odbiór i 

transport  

1 Mg netto 

[ZŁ] 

Podatek VAT 

 [ZŁ] 

 

Cena 

jednostkowa 

brutto za odbiór 

i transport  

1 Mg [ZŁ] 

Masa 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

 

Łączna cena 

brutto 

(ZŁ /MG 

  a b c = a + b  d e = c x d 

17 01 07 

 

17 09 04 

Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

Zmieszane odpady z 

budowy remontów i 

demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 

01, 17 0902 i 17 09 03. 

   

7,36 

 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 

   
27,00 

 

16 01 03 Zużyte opony    7,00  



20 01 

35* 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 0121 

i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne 

składniki. 

   

4,00 

 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione                    

w 20 01 21, 20 01 23 i 

20 01 35 

   

2,00 

 

20 01 10 

20 01 11 

Odzież 

Tekstylia 

   
0,14 

 

15 01 01 

20 01 01 

Opakowania z papieru i 

tektury 

Papier i tektura 

   

1,00 

 

15 01 07 

20 01 02 

Opakowania ze szkła 

Szkło 

   
3,00 

 

20 02 01  Odpady ulegające 

biodegradacji  

   
3,00 

 

  20 01 

27* 

 

20 01 28 

Farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice 

zawierające substancje 

niebezpieczne 

Farby, tusze, farby 

drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione w 20 

01 27 

   

0,30 

 

 

20 01 

26* 

20 01 

29* 

 

Oleje i tłuszcze  inne niż 

wymienione  w 20 01 25 

Detergenty zawierające 

substancje niebezpieczne 

   

0,1 

 

 

20 01 

19* 

 

 

Środki ochrony roślin  

 

   

0,07 

 

20 01 32 Leki inne niż 

wymienione 20 01 31  

 

   

0,10 

 

20 01 34  Baterie i akumulatory 

inne niż wymienione w 

20 01 33 

   

0,10  

 

20 01 99 

 

20 03 99 

Odpady komunalne 

inne niewymienione w 

innych podgrupach – 

żużle i popioły z 

gospodarstw 

domowych 

Odpady komunalne 

inne niewymienione w 

innych podgrupach – 

żużle i popioły z 

gospodarstw 

domowych. 

   

5,00 

 

 Razem brutto  

 Podatek vat  

 Razem netto   

 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
Nazwisko, 
imię .................................................................................................................................................................................. 
Stanowisko .................................................................................................................................................................... 



Telefon .................................................................. e-mail ......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) i załącznikami 

stanowiącymi jej integralną całość oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w okresie 12 miesięcy od 01.01.2022 r. do 

31.12.2022 r.   

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy określonymi w 

Załączniku nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zwarcia umowy zgodnie z niniejsza ofertą, na warunkach w niej określonych.  

4. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, w formie 

..................................................................................................................... najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy. 

5. Zobowiązujemy się do zatrudnienia we własnym przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). Na potwierdzenie powyższego w terminie 10 dni od 

zawarcia umowy przedłożymy zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.  

6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (**niewłaściwe skreślić): 

- nie polegamy na zasobach innych podmiotów ** 

- polegamy na zasobach innych niżej wymienionych podmiotów**: 

L.p. Nazwa i adres podmiotu  
udostępniającego zasoby 

Udostępnione zasoby w zakresie:   
zdolności technicznych lub zawodowych  
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej  

(zgodnie z załączonym do oferty zobowiązaniem 
podmiotu) 

1.   

2.   
 

7. Oświadczam, że prace objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać (**niewłaściwe 
skreślić): 
- samodzielnie** 
- przy udziale podwykonawców, którym powierzę następujące części zamówienia**: 
 
 

L.p. Części zamówienia, które wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcy 

Nazwa  podwykonawcy  
(o ile jest znana)  

1.   

2.   

Składając ofertę wykonania zamówienia oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku 
wygrania postępowania i realizacji usługi przy udziale podwykonawców do zawarcia umów 
z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp. 
 

8. Obowiązek podatkowy (zaznaczyć właściwą opcję) 
 
□  wybór oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług. 



□  wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie:  

(należy wskazać) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania ww.  obowiązku oraz ich wartość bez kwoty podatku 

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

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

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

Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, przyjmuje się, że oświadczył, że wybór oferty nie 

prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług. 

 
9. Oświadczamy, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania stanowią 

informacje zawarte w następujących dokumentach: 

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

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

 (wypełnić lub wpisać NIE DOTYCZY ) 

10. Oświadczamy, że jesteśmy przedsiębiorcą: (zaznaczyć właściwe) 

 mikro  małym  średnim  dużym  osoba fizyczna  inny podmiot 
 

11. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią instrukcji miniPortalu przed złożeniem oferty. 

Składając ofertę akceptuje treść ww. Instrukcji.  

13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

14. Do niniejszej oferty załączamy oświadczenia i dokumenty wymagane w SWZ:.  

1) ………………………………………………………………………………………………  

2) ……………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………… 

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko………………………………………………….. 

Telefon/faks……………………………………………………… 

E-mail……………………………………………………………….. 
* Należy wpisać w sposób czytelny. Na ten adres e-mail wykonawca będzie otrzymywał  
od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem  
po otwarciu ofert. Ponadto należy upewnić się, że podany adres e-mailowy funkcjonuje  
w sposób prawidłowy. 

 
 
........................, dn. .........................                                                                
 
 
                                                                                                           ………………………………………………….  
     

                     (podpis osoby uprawnionej do 
                          reprezentacji Wykonawcy) 



 
 
Informacja dla Wykonawcy: 
Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 
firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo 
do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. Zamawiający zaleca zapisanie 
dokumentów w formacie PDF. 
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