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zał. nr 2 do SIWZ 

 
 

Druk „OFERTA”  
 

 

 
   .....................................................                                                                                                   
             pieczęć wykonawcy                                          
      

OFERTA 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, na stronie internetowej Gminy Sękowa, oraz wywieszonym na tablicy ogłoszeń                      
w siedzibie zamawiającego, 
 
 
Firma 
................................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres wykonawcy) 

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

(REGON, NIP, nr tel/faksu, e-mail) 

 
 

składa ofertę na: 
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE 
GMINY SĘKOWA 
 
1.     1)  Kryterium - cena 
    
        Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

       a) cenę jednostkową za 1 Mg odpadów odebranych i zagospodarowanych (niezależnie od 
rodzaju) w zakresie odpadów zmieszanych (niesegregowanych), odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powstających w gospodarstwach domowych 
odpadów niebezpiecznych (tj. chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów i innych), 
przeterminowanych leków, odpadów ulegających biodegradacji w tym bioodpadów: 

 
      cena netto ............................ zł. 

 
      podatek VAT  ........ % tj. ......................... zł. 

 
      cena brutto ........................... zł. 

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

 
 

b)  cenę jednostkową za 1 Mg odpadów odebranych i zagospodarowanych  (niezależnie od 
rodzaju) w zakresie odpadów - papieru i tektury szkła, tworzyw sztucznych, opakowań 
wielomateriałowvch  oraz metalu: 

 
      cena netto ............................ zł. 

 
      podatek VAT  ........ % tj. ......................... zł. 

 
      cena brutto ........................... zł. 

 
           (słownie:................................................................................................................................ ), 
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       c)  cena oferty brutto  ..........................................  (wyrażona w PLN jako suma iloczynów cen 

jednostkowych brutto za 1 Mg odpadów o których mowa pod lit. a, b punktu 1.1.                                                                                                   
i szacunkowych ilości Mg odpadów danego rodzaju zebranych w okresie obowiązywania 
umowy  tj. 700 Mg odpadów określonych pod  lit. a punktu 1.1., 180 Mg odpadów określonych 
pod  lit. b punktu 1.1.) 

 
 

2) Kryterium – zapewnienie podczas realizacji przedmiotu zamówienia dodatkowych 
pojemników (o pojemności co najmniej 1,1 m3) do gromadzenia: papieru i tektury                 
(w kolorze niebieskim): 5 szt., szkła (w kolorze zielonym): 5 szt., tworzyw sztucznych, 
opakowań wielomateriałowych oraz metalu (w kolorze żółtym): 5 szt.   
 
Wykonawca zapewni podczas realizacji przedmiotu zamówienia dodatkowe pojemniki                            
(o pojemności co najmniej 1,1 m3) do gromadzenia: papieru i tektury (w kolorze 
niebieskim): 5 szt., szkła (w kolorze zielonym): 5 szt., tworzyw sztucznych, opakowań 
wielomateriałowych oraz metalu (w kolorze żółtym): 5 szt. 

 

                     TAK                 NIE  
 

Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie czy zapewni podczas realizacji przedmiotu 
zamówienia dodatkowe pojemniki do gromadzenia odpadów. Jeżeli Wykonawca nie określi              
w ofercie informacji, czy zapewni lub nie dodatkowe pojemniki do gromadzenia odpadów, 
Zamawiający uzna, iż wykonawca nie zapewni dodatkowych pojemników i nie przyzna 
Wykonawcy w tym kryterium punktu. 
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 
20 punktów (20%) – wykonawca zapewni podczas realizacji przedmiotu zamówienia 
dodatkowe pojemniki do gromadzenia odpadów, 
0 punktów – wykonawca nie zapewni podczas realizacji przedmiotu zamówienia dodatkowych 
pojemników do gromadzenia odpadów, 

 
 
     3)  Kryterium – zwiększenie podczas realizacji przedmiotu zamówienia częstotliwości zbiórki                       

i wywozu: odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powstających                          
w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków – 
obowiązek wywozu 2 razy na pół roku 

 
Wykonawca zapewni podczas realizacji przedmiotu zamówienia wywóz 2 razy na pół roku 
odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powstających w gospodarstwach 
domowych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków 
 

                                  TAK                 NIE  
 

Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie czy zwiększy częstotliwość zbiórki i wywozu 
powyższych odpadów. Jeżeli Wykonawca nie określi w ofercie czy zwiększy lub nie 
częstotliwość zbiórki i wywozu powyższych odpadów, Zamawiający uzna, iż wykonawca 
spełni minimalny wymóg zbiórki i wywozu powyższych odpadów tj. 1 raz na pół roku i nie 
przyzna Wykonawcy w tym kryterium punktu. 
 Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 
 20 punktów (20%) – wykonawca zapewni podczas realizacji przedmiotu zamówienia zbiórkę            
i wywóz: odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych 
opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powstających w gospodarstwach 
domowych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków – 2 razy na pół roku 
 0 punktów – wykonawca zapewni podczas realizacji przedmiotu zamówienia zbiórkę i wywóz: 
odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powstających w gospodarstwach 
domowych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków – 1 raz na pół roku (zakres 
minimalny do wykonania) 
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2.   Informujemy, że wybór oferty: 

− nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                
z przepisami o podatku od towarów i usług. 

− będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                      
z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył 
……………………………………… objętych przedmiotem zamówienia  o wartości netto 
…………………… * 

 
*(Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania                             
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów               
i usług oraz wartość netto lub jeśli nie dotyczy skreślić), 
 

 
 
3.    Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? 
 

                                                     Tak                      Nie  

 
 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i warunkami zawartymi                           

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  wzorem umowy i nie wnosimy do nich  
zastrzeżeń, w szczególności nie wnosimy zastrzeżeń do terminu wykonania zamówienia                           
i warunków płatności określonych we wzorze umowy. 

 
 

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

  
 
6.   Wadium:  

a)  wadium w wysokości ................... zł. zostało wniesione w dniu .................... w formie    
     ............................................. (potwierdzenie wniesienia  załączyć do oferty) 

 

b)  upoważniam Zamawiającego, aby dokonał zwrotu wniesionego wadium na konto    
     ........................................................................................ (należy podać nazwę banku i numer konta    

      - dotyczy formy pieniężnej)  
 
 
7.   Oświadczamy, że jeżeli nasza oferta zostanie wybrana, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na       

warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego.  

        
 

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – jeżeli 
dotyczy. 

         
1  Rozporządzenie 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), 

 
 
Integralną część oferty stanowią załączniki: 
  

1. ........................................................                      
 
2. ........................................................                      

 
3. ........................................................                      

 
4. ........................................................                      
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5. ........................................................                     

 
 
 
Złożona oferta liczy ............. kolejno ponumerowanych stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................              .......................................................................... 
         miejscowość, data                     pieczęć i podpisy osób uprawnionych do  
                                                             zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy        
                                                                                                                           (wskazanych w dokumencie uprawniającym  
                                                                                                                              do występowania w obrocie prawnym  
                                                                                                                                lub posiadających pełnomocnictwo) 

 


