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Znak sprawy: ROI.271.1.2020                                                                                  Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

 
                                                                                                             ..………….. ,dnia................... 

  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych  z terenu Gminy Lisków” 

 

 

 

 

 DO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia należy wpisać wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

1.  Nazwa:  

NIP: 

REGON:  

Miejscowość:  Kod pocztowy: Kraj: 

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):  

Województwo: Tel.: 

E-mail: Faks.:  

 

ADRES DO KORESPONDENCJI 

Nazwa:  

Województwo: 

Miejscowość:  Kod pocztowy: Kraj: 

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):  

Tel.: Faks.: 

 

ADRES INSTALACJI  

Nazwa:  

Województwo: 

Miejscowość:  Kod pocztowy: Kraj: 

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):  

Tel.: Faks.: 

 

 

 

 

WYKONAWCA: 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

GMINA LISKÓW 

ul. ks. W. Blizińskiego 56 

62-850 Lisków 
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Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę: 

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

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami   

zawartymi w SIWZ za wynagrodzenie: 

1. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonywaniem 

zamówienia i wynosić będzie: 

 

- ogółem brutto : …....………………………….........……………......................... zł.  

   ( słownie złotych…………………………………………………………………………..) 

 

           - w tym podatek VAT: ……………………………………………….……………...zł 

        ( słownie złotych………………………………………………………………………….) 

 

           -  netto : ………………………………………………………………………………zł 

        ( słownie złotych………………………………………………………………………....) 

 

2. Cena zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lisków: 

3. Podane w SIWZ zestawienie ilości poszczególnych rodzajów odpadów mają charakter 

szacunkowy i służą do porównania złożonych ofert.  

4. Ceny jednostkowe przyjęte w pkt 2 pozostają niezmienne do zakończenia zamówienia. 

W przypadku odebrania przez Wykonawcę odpadu, o kodzie, który nie został ujęty  

w cenniku, Zamawiający i Wykonawca uzgadniają cenę. 

5. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. 

 

II. Odległość instalacji od siedziby Gminy:  ………..………. km 

(zgodnie z kryterium należy wpisać „ ≤70km”, „ ≤120km” lub „>120km”)    

 

III. Oświadczenia Wykonawcy: 

1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany  

 i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na określonych 

wyżej  warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych 

Lp. 

 
Rodzaj odpadu komunalnego 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena 

jednostkowa 

netto 

1 2 3  

1. 
Zmieszane odpady komunalne  (20 03 01) 

 
 

 

3. Opakowania ze szkła  (15 01 07)  
 

5. Zmieszane odpady opakowaniowe  (15 01 06)  
 

9. Popiół z palenisk domowych  (ex 20 01 99)  
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Warunków Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie 

tych warunków. 

 

IV. Wykonamy przedmiot zamówienia w okresie: 

     od 01.07.2020 r. do 31.10.2020 r. z możliwością przedłużenia do 31 grudnia 2020r na tych samych   

warunkach. 

 

V. Warunki płatności: 

Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie płatne miesięcznie, ustalone na podstawie   

przedstawionych w ofercie Wykonawcy cen jednostkowych brutto (cena za 1 Mg) oraz ilości 

dostarczonych odpadów komunalnych. 

 

VI. 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.  

Nazwa (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. 

 
VII. Zasoby podmiotów trzecich (zaznaczyć właściwą opcję)  

  Oświadczam, że wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

□ nie polegam na zasobach innych podmiotów  

□ polegam na następujących zasobach innych podmiotów (wskazać zasoby): 

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

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

 

Zasoby te zostaną udostępnione na zasadzie: 

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

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

 
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oświadczył, że nie będzie polegał  

na zasobach innych podmiotów.  

 
VIII. Podwykonawcy  (zaznaczyć właściwą opcję)  

□ Zamówienie, wykonamy siłami własnymi.  

□ Zamierzamy powierzyć podwykonawcy wykonanie następującej części zamówienia (wskazać część 

zamówienia): 

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

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

Nazwa (firma) podwykonawcy: 

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

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

 
Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oświadczył, że nie zamierza 

powierzyć podwykonawcy wykonania części zamówienia.  
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IX. Informacja 

 

W związku z obowiązkiem podania przez Zamawiającego w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia 

informacji nt. Wykonawców, którzy złożyli oferty, zaleca się zaznaczenie właściwej opcji. 

□ Wykonawca należy do sektora MŚP 

□ Wykonawca nie należy do sektora MŚP  

 

 

X. 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 (w przypadku gdy 

wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia należy przekreślić).* 

* - niepotrzebne skreślić 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

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

 

Zastrzeżenie Wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

 

Inne informacje Wykonawcy: 

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

 

 

 

 

Oferta została złożona na …………. stronach/kartkach podpisanych i kolejno ponumerowanych od 

nr…... do nr….… 

 

                                                                                                           

            

            

……………………………………………… 
(imię i nazwisko, 

                     podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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