
Załącznik nr 1 do SIWZ

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

...................................................................     (miejscowość i data)

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

....................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy/pieczęć)

Gmina Włodowice 
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................
Telefon:...........................................................Faks:..........................................................................

Regon:.......................................NIP:............................................KRS:………................................

Nr konta bankowego: .......................................................................................................................

Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

“Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających 

na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Włodowice”

znak sprawy:  R.V.271. 001.2014

Oferujemy  wykonywanie  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  objętym  SIWZ  tj.  w  okresie  24 
miesięcy za cenę: 

Cena ofertowa C wynosi ........................................zł brutto.

Cena ofertowa netto ………………………zł, słownie……………………………………

………....…………………………………………………………………………………….zł

wartość podatku VAT  …… % wynosi: ...........................zł, słownie ………………………..

……………………………………………………………………………………………….zł

Cena ofertowa brutto słownie…………………………zł, słownie ………..…………..............
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……………………………………………………………………………………………….zł

Cenę  ofertową  C  należy  wyliczyć  poprzez  wyliczenie  ceny  realizacji  całości  zamówienia 

określonego  w  rozdziale  I  SIWZ jako  sumy  iloczynów  ceny  za  wyposażenie  posesji

w pojemniki 120l, 240l, 360l, 480l, 1100l, 240l oraz zagospodarowanie z nich odpadów przez 

okres obowiązywania umowy 24 miesiące według wzoru: 

C= [Cj + Cw] + wartość podatku VAT 

C – cena oferty brutto 

Cj – wartość usług dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi 

Cw - wartość usług dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi

Cj = [(Cjp 120l x 550 x 24) + (Cjp 240l x 600 x 24) +(Cjp 360l x 270 x 24) + (Cjp 480l x 12 

x 24)] = ….................................. złotych netto.

 

Objaśnienia:

 Cjp 120l – cena miesięczna za usługę określoną w rozdziale I SIWZ dla nieruchomości 

zabudowanych  budynkami  jednorodzinnymi  przy  wyposażeniu  nieruchomości  

w pojemnik o poj. 120l (netto)

 Cjp 240l – cena miesięczna za usługę określoną w rozdziale I SIWZ dla nieruchomości 

zabudowanych  budynkami  jednorodzinnymi  przy  wyposażeniu  nieruchomości  

w pojemnik o poj. 240l(netto)

 Cjp 360l – cena miesięczna za usługę określoną w rozdziale I SIWZ dla nieruchomości 

zabudowanych  budynkami  jednorodzinnymi  przy  wyposażeniu  nieruchomości  

w pojemniki o poj. 360l (netto)

 Cjp 480l – cena miesięczna za usługę określoną w rozdziale I SIWZ dla nieruchomości 

zabudowanych  budynkami  jednorodzinnymi  przy  wyposażeniu   nieruchomości  

w pojemniki o poj. 480l (netto)

Cw  =  [(Cwp 1100l x 31 x 24 ) + (Cwp 240l x 24 x 24)] = …............................zł netto.

Cwp1100l – cena miesięczna za usługę określoną w rozdziale I SIWZ dla nieruchomości 

zabudowanych  budynkami  wielorodzinnymi  przy  wyposażeniu  nieruchomości   

w pojemnik o poj. 1100l (netto) przy dwukrotnym wywodzie odpadów zmieszanych z 15 
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szt.  pojemników  1100l  miesięcznie  i  czterokrotnym  wywozie  odpadów  selektywnie 

zebranych z 16 szt. pojemników o poj. 1100l miesięcznie.

Cwp240l - cena miesięczna za usługę określoną w rozdziale I SIWZ dla nieruchomości 

zabudowanych  budynkami  wielorodzinnymi  przy  wyposażeniu  nieruchomości  

w pojemnik o poj. 240l (netto) i czterokrotnym wywozie  odpadów selektywnie zebranych 

z 24 szt. pojemników o poj. 240l miesięcznie.

Na  obliczoną  cenę  przedmiotu  zamówienia  składają  się  ceny  jednostkowe  następujących 
składników:
- usługi dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi:

Cjp  120l  –  cena  miesięczna  za  usługę  określoną  w  rozdziale  I  SIWZ dla  nieruchomości 

zabudowanych  budynkami  jednorodzinnymi  przy wyposażeniu  nieruchomości  w  pojemnik 

o poj. 120l  …...........................zł netto.

 Cjp  240l  –  cena  miesięczna  za  usługę  określoną  w rozdziale  I  SIWZ dla  nieruchomości 

zabudowanych  budynkami  jednorodzinnymi  przy wyposażeniu  nieruchomości  w  pojemnik 

o poj. 240l …...........................zł netto.

 Cjp  360l  –  cena  miesięczna  za  usługę  określoną  w rozdziale  I  SIWZ dla  nieruchomości 

zabudowanych budynkami jednorodzinnymi  przy wyposażeniu nieruchomości  w pojemniki 

o poj. 360l …...........................zł netto.

 Cjp  480l  –  cena  miesięczna  za  usługę  określoną  w rozdziale  I  SIWZ dla  nieruchomości 

zabudowanych  budynkami  jednorodzinnymi  przy  wyposażeniu  nieruchomości  

w pojemniki o poj. 480l …...........................zł netto.

- usługi dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi

Cwp1100l  –  cena  miesięczna  za  usługę  określoną  w rozdziale  I  SIWZ dla  nieruchomości 

zabudowanych budynkami wielorodzinnymi przy wyposażeniu nieruchomości  w pojemnik 

o  poj.  1100l  …...........................zł  netto  (uwzględniając  dwukrotny  wywóz  odpadów 

zmieszanych  z  15  szt.  pojemników  1100l  miesięcznie  i  czterokrotny  wywóz  odpadów 

selektywnie zebranych z 16 szt. pojemników o poj. 1100l miesięcznie)

Cwp240l - cena miesięczna za usługę określoną w rozdziale I SIWZ dla nieruchomości 
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zabudowanych budynkami wielorodzinnymi przy wyposażeniu nieruchomości  w pojemnik 

o poj. 240l …...........................zł netto (uwzględniając czterokrotny wywóz odpadów 

selektywnie zebranych z 24 szt. pojemników o poj. 240l miesięcznie)

Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty,  związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
W cenie oferty mieści się pełny zakres prac określony w SIWZ; uwzględniono w niej wszystkie 
koszty zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz narzuty.

II. Oświadczamy,  że  zamówienie zrealizujemy  sami/przy udziale podwykonawców  (niepotrzebne 
wykreślić). 
Część zamówienia, którą powierzymy podwykonawcom: ………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

III. Oświadczamy, że:
1. Przedmiot zamówienia, będziemy realizować w zgodności z:.

a)  Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. (tj. Dz.U.z 2013r. poz. 21 z póź. zm.)

b)   Ustawa  o  samorządzie  gminnym z  dnia  08.03.1990  r.  (tj.  Dz.U.  z  2013r.  poz.  594  

z późn.zm ) 

c) Ustawa  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach  z  dnia  13.09.1996r.  (tj.  Dz.U.  

z 2013r. poz. 1399 ze zm.)

2. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, treścią wzoru umowy i przyjmujemy je bez
    zastrzeżeń.
3. Zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty, 
    zapoznaliśmy się z terenem i miejscem świadczenia usług.
4. Uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
5.  Akceptujemy termin płatności faktur wynoszący 30 dni.
6.  Zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez 

Zamawiającego.
7. Wymagane wadium w kwocie …............... zł wniesiono w formie …………………………...

Oferta zawiera ……………. ponumerowanych stron z czego strony ……….. zawierają tajemnicę 
firmy i nie  mogą być ogólnie udostępnione.

Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty:

1. …………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………….
5. …………………………………………………………………………………………………..
6. ………………………………………………………………………………………………….
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itd.

....................................................                            ..........................................................................
( miejsce i data  )                                                                     (podpis osób/y uprawnionej do reprezentacji    

                                                                                      Wykonawcy/pieczęcie)
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