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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
Wykonawca: 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
Adres/siedziba: 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
Tel./faks ………………………………. 
 
e-mail ………………………………….. 

Międzygminne Składowisko Odpadów 
Komunalnych 
„KRAS-EKO” Sp. z o.o. 
Wincentów 
22-302 Siennica Nadolna 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) na wykonanie 

zamówienia pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z RIPOK – 

Międzygminnego Składowiska Odpadów „KRAS-EKO” Sp. z o. o. w Wincentowie”, składam ofertę na 

zadanie Nr 2 - Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne): 

 

Lp 
Przedmiot 

zamówienia 

Cena 
jednostkowa 

netto 
za 1 Mg w zł 

Podatek 
VAT 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
za 1 Mg w zł 

Ilość 
szacunkowa 

Łączna 
wartość 

zamówienia 
brutto w zł 

a b c d e f g 

1. 

Zagospodarowanie 
odpadów o kodzie 
19 12 10 (paliwo 

alternatywne)  
 

   
ok. 300 
Mg/rok 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo 

alternatywne) - (półprodukt paliwa alternatywnego powstały w wyniku rozdrobnienia wstępnego oraz 

sortowania), powstałych w Międzygminnym Składowisku Odpadów „KRAS-EKO” Sp. z o. o. w 

Wincentowie w ilości nie większej niż 300 Mg w ciągu okresu trwania umowy (nie dłużej niż 1 rok), z 

możliwością zmniejszenia lub zwiększenia tej ilości przez Zamawiającego. 

1. Opis parametrów odpadu: 
a) Wartość opałowa – około: 20,6 MJ/kg  
b) Wilgotność – około: 8,10 %  
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c) Popiół – około: 9,29 %  
d) Chlor Cl – około: 0,47 % 
e) Siarka S – około: 0,30 %  
 

2. Oświadczamy, że:  

a) zapoznaliśmy się treścią SIWZ i akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń jej postanowienia;  

b) akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący 
załącznik Nr 6 do SIWZ i w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do 
jej podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach zawartych w 
SIWZ;  
c) akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń projekt umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ i w przypadku uznania naszej oferty za 
najkorzystniejszą zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego na warunkach zawartych w SIWZ;  

d) akceptujemy termin związania ofertą określony w SIWZ;  

e) przedstawione przez nas dokumenty opisują aktualny stan faktyczny i prawny;  

f) w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 
konkurencji zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 5-17d ustawy z 
dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
 
3. Częściowy zakresu objęty niniejszym zamówieniem wykonany z udziałem podwykonawcy: 
 

Część zamówienia, którą zamierzamy 
powierzyć podwykonawcom 

Nazwa (firma)/imię i nazwisko podwykonawcy 

  

  

 
4. Ofertę niniejszą składamy na ............. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

5. Wadium zostało wniesione w formie …….............................................................. 

 

1) Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór oferty1: 
a)  nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, 
b)  będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć –  
w następującym zakresie: 
…………………………………………………………………………………………2  

 

 

                                                           
1 Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b). 
2 Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT. 
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6.  Informuję, że: 

a)  jestem małym lub średnim przedsiębiorstwem3 
b)  nie jestem małym lub średnim przedsiębiorstwem 

 
7. 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.* * 

* 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).  

** 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 wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).  

 

 

8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:  
1........................................................................................................................................  
2.........................................................................................................................................  
3.........................................................................................................................................  
4.........................................................................................................................................  
5.........................................................................................................................................  
6.........................................................................................................................................  
7.........................................................................................................................................  
 
 
 
 
.......................................................  
        (miejscowość, data)  
                                                                                                                                    …………................................................……..  

                                                                                                                                                                (podpis i pieczątka Wykonawcy lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

  

 

                                                           
3 Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EUR , średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 


