
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:...................................... e-mail:....................................

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 terenie Gminy Włodowice”

znak sprawy:  R.V.271. 001.2016

I . 1.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 ………..…………..............

……………………………………………………………………………………………….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 120 l, 240 l, 360 l, 480 l, 1100 l, 240 l, KP7 oraz zagospodarowanie z nich 

odpadów przez okres obowiązywania umowy 24 miesięcy według wzoru: 

C= [Cj + Cw + Cpkp7] + wartość podatku VAT 

C – cena oferty brutto 

Cj  –  wartość  usług  dla  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  jednorodzinnymi  i 

domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno 

- wypoczynkowe

Cw - wartość usług dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi

Cpkp7 – wartość usług za pojemnik KP7 określona w Rozdziale I SIWZ z miejsc do tego 

nieprzeznaczonych 2 x w miesiącu z pojemnika KP7.

2. Składniki ceny oferty:

 Cj = [(Cjp 120 l x 620 x 24) + (Cjp 240 l x 590 x 24) +(Cjp 360 l x 270 x 24) + (Cjp 480 l x 

8 x 24)] = ….................................... zł. netto.

Objaśnienia:

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

zabudowanych  budynkami  jednorodzinnymi  i   domkami  letniskowymi  lub  inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe przy wyposażeniu 

nieruchomości w pojemnik o poj. 120 l (netto)

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

zabudowanych  budynkami  jednorodzinnymi  przy  wyposażeniu  nieruchomości  

w pojemnik o poj. 240 l (netto)

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

zabudowanych  budynkami  jednorodzinnymi  przy  wyposażeniu  nieruchomości  

w pojemniki o poj. 360 l (netto)

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

zabudowanych  budynkami  jednorodzinnymi  przy  wyposażeniu   nieruchomości  

w pojemniki o poj. 480 l (netto)

Cw  =  [(Cwp 1100 l x 33 x 24) + (Cwp 240 l x 24 x 24) + (Cwp 480 l x 6 x 24)] = 

…............................................... zł. netto



Objaśnienia:

       Cwp1100 l – cena miesięczna za usługę określoną w rozdziale I SIWZ dla nieruchomości 

  zabudowanych  budynkami  wielorodzinnymi  przy  wyposażeniu  nieruchomości   

        w pojemnik o poj. 1100 l (netto) przy dwukrotnym wywodzie odpadów zmieszanych z 15 

        szt. pojemników 1100 l miesięcznie i czterokrotnym wywozie odpadów selektywnie    

        zebranych z 18 szt. pojemników o poj. 1100 l miesięcznie.

Cwp240 l - cena miesięczna za usługę określoną w rozdziale I SIWZ dla nieruchomości 

zabudowanych  budynkami  wielorodzinnymi  przy  wyposażeniu  nieruchomości  

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

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

Cwp480 l - cena miesięczna za usługę określoną w rozdziale I SIWZ dla nieruchomości 

zabudowanych  budynkami  wielorodzinnymi  przy  wyposażeniu  nieruchomości  

w  pojemnik  o  poj.  480  l  (netto)  i  czterokrotnym  wywozie   odpadów  selektywnie 

zebranych z 6 szt. pojemników o poj. 480 l miesięcznie.

Cpkp7 = ( KP7 x 1 x 24) =  …..............................zł. netto

Objaśnienie:

KP7 Pojemnik – cena miesięczna za usługę określoną w Rozdziale I SIWZ z miejsc do 

tego  nieprzeznaczonych  (uwzględniając  dwukrotny  wywóz  odpadów  zmieszanych  z 

miejsc do tego nieprzeznaczonych z jednego pojemnika).

                      

3. Na obliczoną cenę przedmiotu zamówienia składają się ceny jednostkowe następujących
składników:

         a) usługi dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi:

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

zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i  domkami letniskowymi lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe przy wyposażeniu nieruchomości w 

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

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

zabudowanych  budynkami  jednorodzinnymi  przy wyposażeniu  nieruchomości  w  pojemnik 

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

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

zabudowanych budynkami jednorodzinnymi  przy wyposażeniu nieruchomości  w pojemniki 

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



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

zabudowanych  budynkami  jednorodzinnymi  przy  wyposażeniu  nieruchomości  

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

        b) usługi dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi

Cwp 1100 l – cena miesięczna za usługę określoną w rozdziale I SIWZ dla nieruchomości 

zabudowanych budynkami wielorodzinnymi przy wyposażeniu nieruchomości  w pojemnik 

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

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

selektywnie zebranych z 18 szt. pojemników o poj. 1100 l miesięcznie)

Cwp 240 l - cena miesięczna za usługę określoną w rozdziale I SIWZ dla nieruchomości 

zabudowanych budynkami wielorodzinnymi przy wyposażeniu nieruchomości  w pojemnik 

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

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

Cwp 480 l - cena miesięczna za usługę określoną w rozdziale I SIWZ dla nieruchomości 

zabudowanych budynkami wielorodzinnymi przy wyposażeniu nieruchomości  w pojemnik 

o poj. 480 l …...........................zł netto (uwzględniając czterokrotny wywóz odpadów 

selektywnie zebranych z 6 szt. pojemników o poj. 480 l miesięcznie)

c) KP7 Pojemnik – cena miesięczna za usługę określoną w Rozdziale I SIWZ z miejsc do 

tego nieprzeznaczonych (uwzględniając dwukrotny wywóz odpadów zmieszanych z miejsc do 

tego nieprzeznaczonych z jednego pojemnika) -  …...................... zł. netto

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. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia  z następującym terminem płatności:

        …........................................................................ dni             

        Poszczególnym ofertom  zostaną przyznane punkty za podany przez Wykonawcę termin 

        płatności w formularzu ofertowym. Wykonawca w formularzu ofertowym wskazuje termin 

        płatności w przedziale od 7 dni do 30 dni.                       



III.  Oferujemy wykonanie akcji informacyjno-edukacyjnej.

1)        □ Wykonanie i dystrybucja harmonogramu o terminach odbioru odpadów komunalnych i  

               ulotek  informacjo – edukacyjnych na temat   prawidłowej segregacji odpadów           

               komunalnych  w wydaniu czarno-białym w wersji dla osób niedowidzących

2)         □   Wykonanie i dystrybucja harmonogramu o terminach odbioru odpadów komunalnych i 

       ulotek informacyjno – edukacyjnych format A5  o ilości min. 4 strony  na temat       

       prawidłowej  segregacji odpadów  komunalnych w kolorze z grafiką w wersji dla osób 

       niedowidzących.

Objaśnienie:  Należy zaznaczyć tylko jeden wariant. Brak oznaczenia lub zaznaczenie więcej niż 

jednego wariantu skutkować będzie uznaniem, że zaoferowano pierwszy wariant.

IV. Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia, treścią wzoru umowy i przyjmujemy je bez

    zastrzeżeń.

2. Zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty, 

    zapoznaliśmy się z terenem i miejscem świadczenia usług.

3. Uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

4.  Zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez 

Zamawiającego.

5. Wymagane wadium w kwocie 10 000,00 zł. (słownie:dziesięć tysięcy złotych) zł wniesiono 

    w formie …………………………........................................................................................

  6.  Oświadczamy,  że  zamówienie  zrealizujemy  sami/przy*  udziale  podwykonawców 

(*niepotrzebne wykreślić). 

Część zamówienia, którą powierzymy podwykonawcom: 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

        Brak skreślenia w pkt 6 i niewypełnienie pola w pkt 7 oznaczać będzie, że Wykonawca nie   

        powierzy  podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

        7. Nazwy podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie wyżej określonych   

            części  zamówienia.

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

………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………

       Brak wypełnienia w pkt 7 oznaczać będzie, że nazwy podwykonawców nie są znane na etapie   

       składania oferty. 

8. Oświadczamy, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego *(niewłaściwe wykreślić)

    Poniższe oświadczenie należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy wybór oferty prowadzić  

    będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

W związku  z  tym,  że  wybór  oferty  prowadzi  do  powstania  u  zamawiającego  obowiązku 

podatkowego, podaję:

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

Wykonawca,  składając  ofertę  zobowiązany  jest  poinformować  zamawiającego,  czy  wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Niewypełnienie  pola  w  pkt  8  oznaczać  będzie,  że  wybór  oferty  Wykonawcy  nie  będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

Oferta zawiera ……………. ponumerowanych stron z czego strony ……….. zawierają tajemnicę 

firmy i nie  mogą być ogólnie udostępnione.

Wraz z ofertą składam:

1. …………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………….

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

                                                                                      Wykonawcy/pieczęcie)


