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 FORMULARZ OFERTOWY - strona 1 

Przetarg nieograniczony na:  
 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z terenu Zakładu Gospodarki 

Odpadami,  ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice z podziałem na zadania.” 

 
dla 

Polkowickiej Doliny Recyklingu Spółka z o.o.  

 
Wykonawca (W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie wypełniając 

poniższy formularz z uwzględnieniem wszystkich Wykonawców występujących wspólnie): 
1.Zarejestrowana nazwa Wykonawcy): 
……………………..................................................................................................................... ................................ 
2.Zarejestrowany adres Wykonawcy: 
...................................................................................................................................................................................... 
3. Dostępność dokumentu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
(KRS, CEIDG), w formie elektronicznej pod adresem internetowym.  
Link do strony: http://................................................................................................................................................... 
4. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę (zgodnie z informacją określoną w KRS, 
CEDG, umowie spółki cywilnej lub w pełnomocnictwie): ……………………………...…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: …………………………………………………………… 
6. Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  
adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):…………………………..…….…………………………. 
e-mail …………………………...………… telefon …………………………… 
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem: 
…………………………..…….……………………………………………………………………………………... 
7. Numer NIP: .................................................................................................................. ........................................... 
8. Numer konta bankowego: ....................................................................................................................  
9. Wymagane wadium w wysokości  
5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w przypadku składania oferty na część I zostało wniesione w formie: 
........................................ 
1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) w przypadku składania oferty na część II zostało wniesione w 
formie: ........................................ 
10. Wadium wpłacone w formie pieniężnej należy zwrócić na konto:…………………...……….………………….. 
11. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy proponujemy (forma zabezpieczenia zgodna z Art. 148 Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i SIWZ): …..………………………………. 
12. Wykonawca …………………………………………………………………………….. jest małym/średnim* 

przedsiębiorstwem. (Jeżeli Wykonawca nie jest małym/średnim przedsiębiorstwem należy skreślić obie opcje.) 
Definicja małych i średnich przedsiębiorstw obejmuje poniższe kategorie przedsiębiorstw:  
Średnie przedsiębiorstwo:  zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;  
Małe przedsiębiorstwo:  zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz  jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów euro;  
Mikroprzedsiębiorstwo:  zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów euro 
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FORMULARZ OFERTOWY - strona 2 
w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ 1 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z terenu Zakładu 

Gospodarki Odpadami,  ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice z podziałem na zadania.” 
w zakresie części 1, tj.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane 
substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z frakcji 
zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami,  ul. Działkowa 20, 59-100 
Polkowice w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r. w ramach zadania nr 1.” za: 

 
1. Cena jednostkowa brutto 1 Mg: ……..……….…………….…..…zł 

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

w tym: cena jednostkowa netto: ………..…….…. złotych, wartość podatku VAT: ….…….…… złotych (stawka 8% lub …..) 

 
Przedmiot zamówienia objęty jest 8% stawką VAT. W przypadku, gdy Wykonawca uprawniony jest do stosowania innej stawki 
podatku VAT, w Formularzu ofertowym należy przekreślić wpisaną przez Zamawiającego stawkę, a w wykropkowane miejsce wpisać 
odpowiednią stawkę i załączyć do oferty uzasadnienie jej zastosowania. 

2.  

Lp. Artykuł / nazwa / Ilość 
Jedn. 
Miary 

Cena 
jednostkow
a netto ( zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Podatek VAT 
Wartość 

brutto (zł) (%) (zł) 

1 

„Odbiór  
i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - 

inne odpady (w tym zmieszane substancje 
przedmioty)  

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 
wymienione w 19 12 11 pochodzące z frakcji 

zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) z 
terenu Zakładu Gospodarki Odpadami,  ul. 

Działkowa 20, 59-100 Polkowice w okresie od dnia 
podpisania umowy do 31.12.2020r. w ramach 

zadania nr 1” 
 

 400 Mg   
8% 
lub 

…… 
  

 Razem:        

słownie ogółem wartość umowy :............................................................................................... .................................zł 
3 . Oświadczenie: 
1) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w złożonych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
2) Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego określonymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
3) Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki SIWZ i jej załączniki, w tym wyrażam zgodę na przyjęcie warunków umowy, 

określonych w SIWZ (w pełni je akceptuję) 
4) Oświadczam, że podana w niniejszej Ofercie przetargowej cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu 

realizacji umowy. 
5) Zgadzamy się na warunki zawarte we wzorze umowy. 
6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 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. 

7) Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU OFERTOWYM” są 
kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

8) Oświadczam, iż nie zamierzam / zamierzam* powierzyć część zamówienia  podwykonawcy w następującym zakresie 
.................................................................................................................... .............................................. 
Nazwy firm podwykonawców..................................................................................................... ........................... 

1. Załącznikiem do niniejszej oferty jest:*  (* - uzupełnić odpowiednio) 
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). 
2) ……………………………………………………….. 
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FORMULARZ OFERTOWY - strona 2 
w przypadku składania oferty na CZĘŚĆ 2 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z terenu Zakładu 
Gospodarki Odpadami,  ul. Działkowa 20, 59-100 Polkowice z podziałem na zadania.” 
w zakresie części 2, tj.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane 
substancje przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z frakcji ze 
zmieszanych odpadów opakowaniowych (15 01 06) z terenu Zakładu Gospodarki Odpadami,  ul. Działkowa 20, 59-100 
Polkowice w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r. w ramach zadania nr 2” za: 

 
1. Cena jednostkowa brutto 1 Mg: ……..……….…………….…..…zł 

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

w tym: cena jednostkowa netto: ………..…….…. złotych, wartość podatku VAT: ….…….…… złotych (stawka 8% lub …..) 

 
Przedmiot zamówienia objęty jest 8% stawką VAT. W przypadku, gdy Wykonawca uprawniony jest do stosowania innej stawki 
podatku VAT, w Formularzu ofertowym należy przekreślić wpisaną przez Zamawiającego stawkę, a w wykropkowane miejsce wpisać 
odpowiednią stawkę i załączyć do oferty uzasadnienie jej zastosowania. 

2.  

Lp. Artykuł / nazwa / Ilość 
Jedn. 
Miary 

Cena 
jednostkowa 

netto ( zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Podatek VAT 
Wartość 

brutto (zł) (%) (zł) 

1 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 
12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne 
niż wymienione w 19 12 11 pochodzące z frakcji ze 

zmieszanych odpadów opakowaniowych (15 01 06) z 
terenu Zakładu Gospodarki Odpadami,  ul. 

Działkowa 20, 59-100 Polkowice w okresie od dnia 
podpisania umowy do 31.12.2020r. w ramach zadania 

nr 2.” 
 

 100 Mg   
8% 
lub 

…… 
  

 Razem:        

słownie ogółem wartość umowy :............................................................................................... .................................zł 
3 . Oświadczenie: 
1) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w złożonych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
2) Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego określonymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
3) Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki SIWZ i jej załączniki, w tym wyrażam zgodę na przyjęcie warunków umowy, 

określonych w SIWZ (w pełni je akceptuję) 
4) Oświadczam, że podana w niniejszej Ofercie przetargowej cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu 

realizacji umowy. 
5) Zgadzamy się na warunki zawarte we wzorze umowy. 
6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 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. 

7) Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU OFERTOWYM” są 
kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

8) Oświadczam, iż nie zamierzam / zamierzam* powierzyć część zamówienia  podwykonawcy w następującym zakresie 
................................................................................................................................................ .................. 
Nazwy firm podwykonawców........................................................................................ ........................................ 

 
1. Załącznikiem do niniejszej oferty jest:*  (* - uzupełnić odpowiednio) 

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). 
2) ……………………………………………………….. 


