
  

 

 

Załącznik Nr 1 

   

  ZAMAWIAJĄCY: 

   

  Gmina Gawłuszowice 

Gawłuszowice 5a 

39-307 Gawłuszowice 

WYKONAWCA:   

 

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS,/CEiDG) 

   

reprezentowany przez:   

   

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

(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 Nawiązując do przetargu na: 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gawłuszowice 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia według następujących elementów składowych 

wynagrodzenia: 

Lp. Rodzaj usługi 
Cena netto  

za 1 Mg 

Przewidywana 

ilość odpadów 

komunalnych 

Wartość netto 

odbioru/zagospodarowania 

odpadów komunalnych  

1 

Odbiór 1 Mg niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów 

komunalnych 

 

332,00 Mg  

2 

Zagospodarowanie 1 Mg 

niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych 

 

332,00 Mg  

3 

Odbiór 1 Mg odpadów 

ulegających biodegradacji, w tym 

bioodpadów 

 

12,00 Mg  

4 

Zagospodarowanie 1 Mg 

odpadów ulegających 

biodegradacji, w tym bioodpadów 

 

12,00 Mg  

5 
Odbiór 1 Mg segregowanych 

odpadów komunalnych 

 
166,00 Mg  

6 

 

 

Zagospodarowanie 1 Mg 

segregowanych odpadów 

komunalnych 

 

166,00 Mg  

 510,00 Mg  

      



Co daje łączną cenę brutto, która wynosi:  

…………………………………………. zł 

słownie zł:………………………………………………………….................................................... 

w tym: 

kwota netto…………………………….zł 

słownie zł:………………………………………………………………………………………….. 

oraz 

podatek VAT …………… %, kwota …………………………………………………….……...zł 

 słownie zł:……………………………………………………………………………….…………. 

1. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia i pozostanie niezmienna do końca realizacji zadania. 

2. Na podstawie art. 6d ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oświadczamy, że odebrane od właścicieli nieruchomości 

odpady zostaną przetransportowane i unieszkodliwione w niżej wskazanej Instalacji Komunalnej:  

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

3. Termin zapłaty faktur wynosi ………… dni.  

4. Wykonamy, w okresie realizacji zamówienia ……………. (podać ilość: maksymalnie 1 raz), 

czyszczenie (mycie i dezynfekcja) pojemników na zmieszane odpady komunalne. 

5. Oświadczamy, że: 

1) wybór oferty nie będzie X prowadzić u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp; 

2) wybór oferty będzie X prowadzić u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu  

do następujących towarów lub usług ……………………………………………………………... 

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

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

Których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość tych towarów lub 

usług, powodująca powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego wynosi 

………………………………………………………………………..... złotych netto.   

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

7. Zamówienie zostanie wykonane w terminie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, a także uzyskaliśmy wszelkie niezbędne 

informacje do przygotowania oferty. 

10. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku 

wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

11. Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i 

terminie ustalonym przez Zamawiającego, to umowa zostanie zawarta z innym Wykonawcą. 

12. Załącznikami do niniejszej oferty, zgodnie z pkt. 15.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

są: 



1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

4. ……………………………… 

5. ……………………………… 

X – niepotrzebne skreślić 

Uwaga! 

Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca 

wskazuje (określa) w pkt 5.2 w odniesieniu do jakich towarów lub usług oraz ich wartość powodująca 

powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.  

tj. w przypadku wyboru oferty Wykonawcy dojdzie do konieczności doliczenia do ceny oferty wartości 

podatku od towarów i usług (VAT) do wartości netto ze względu na: 

1) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 

2) mechanizm odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), 

3) import usług lub import towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy 

porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

 

Niniejsza oferta wraz załącznikami zawiera............ kolejno ponumerowanych stron. 

 

 

 

…………………………………….  ……………………………………. 

(miejscowość, data)  (podpis osoby/osób 

upoważnionych  

do reprezentacji Wykonawcy) 

 


