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Załącznik nr 1 do SWZ 
 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
 

Nazwa albo imię i nazwisko 
Wykonawcy składającego ofertę 

 

KRS / REGON*  
PESEL / NIP*  
Siedziba albo miejsce 
zamieszkania i adres 
Wykonawcy składającego ofertę 

  

Telefon kontaktowy  

adres e-mail  

 
 
 

GMINA RYBNO 
UL. DŁUGA 20 

 96 – 514 RYBNO 
 

 
Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:  

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych 

nieruchomości na terenie Gminy Rybno oraz z Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w okresie od  01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku” 

 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego, określonego w SWZ oraz 
szczegółowym opisie zamówienia na warunkach w SWZ, ), za łączną cenę: 

 
netto ………………………………………………………………………….zł 
(słownie:…………..………………………………………………………………) 
brutto ………………………………… ………………………………………..zł 
(słownie: 
…………..…………………………………………………………………………)
  
która obejmuje należny podatek VAT (stawka …….%) w wysokości ........................ zł 
 
(słownie:………………………………………………………………………………)  

 z uwagą (z zastrzeżeniem), że koszty wykonywania usługi stanowiącej przedmiot 
 zamówienia publicznego Wykonawca będzie rozliczał z Zamawiającym na podstawie 
 comiesięcznych faktur VAT. 
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  Oferowany termin płatności ……………….. dni 

  

3. Obliczenie ceny ofertowej – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Rybno: 

Lp. Frakcja odpadów 

Przewidywana 
ilość odpadów 
komunalnych 

w 2023 r. 

Cena netto 
za 1Mg 

świadczenia 
usługi [zł] 

Wartość netto 
[zł] 

[kol.3 x kol.4] 

Stawka 
VAT 
[%] 

Cena brutto [zł] 
[ kol.5+kol.6] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Niesegregowane 
(zmieszane odpady 
komunalne 20 03 01) 
wraz z popiołem 

392 
 
 

   

2 Papier i tektura 6     

3 Szkło 63 
    

4 
Metal, tworzywa 
sztuczne i odpady 
opakowaniowe 
wielomateriałowe 

60 
    

5 Meble i odpady 
wielkogabarytowe 30     

6 Zużyte opony  12     

7 Urządzenia 
zawierające freony 2,5     

8 

Zużyte urządzenia 
elektryczne  
i elektroniczne     
inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 
i  20 01 35 

5 

    

9 

Odpady budowlane i 
rozbiórkowe 
stanowiące odpady 
komunalne (17 01 01, 
17 01 02, 17 01 07, 
17 09 04)  odbierane 
tylko i wyłącznie  
z PSZOK 

1 

    

10  Bioodpady  28     

11 Chemikalia 
(PSZOK) 0,5     

 Suma łącznie 600   
…………..zł 

 
….% 

 
………….zł 

 
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia publicznego:  

 od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. 
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5. Wskazujemy następujące instalacje komunalne, do których przekazywane będą 

bezpośrednio    niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odebrane od właścicieli      

nieruchomości: 

1)..........................................................................................................................................  

2). ……………………………………………………………………………………………. 

3). ……………………………………………………………………………………………… 

4). …………………………………………………………………………………………… 

5). …………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Wskazujemy następujące instalacje odzysku lub unieszkodliwiania, do których 

przekazywane będą inne niż niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odebrane od 

właścicieli nieruchomości:  

1)..........................................................................................................................................  

2). ……………………………………………………………………………………………. 

3). ……………………………………………………………………………………………… 

4). …………………………………………………………………………………………… 

5.) …………………………………………………………………………………………… 

 

7. Części zamówienia, jakie zamierzamy powierzyć podwykonawcom (o ile dotyczy):  

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

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

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

 

8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie  

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami  

postępowania. 

 

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji zamówienia  

oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty.  

 
10. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, tj. do dnia 

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

 
11. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć  
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umowę na warunkach określonych w SWZ oraz w miejscu i terminie wskazanym przez  

Zamawiającego.  

 
12. AKCEPTUJEMY warunki płatności. 

 
13.  Kategoria przedsiębiorstwa – mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo („MŚP”)**:   

Tak: 

       Mikroprzedsiębiorstwo 

       Małe przedsiębiorstwo 

       Średnie przedsiębiorstwo 

Nie 
(właściwe zaznaczyć) 

 
** Do kategorii („MŚP”) mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą 
przedsiębiorstwa, które  zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 
milionów EUR, lub roczna suma  bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. W kategorii MŚP małe 
przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i   którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. W kategorii MŚP 
mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
 

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów z Zamawiającym 

Imię i nazwisko  

Adres  

Funkcja  

Telefon  

E-mail  
 
 Numer konta na który Zamawiający przeleje należność: 

 

Nazwa banku 
 
 

Numer 
rachunku 

 
 

 
 
 

14. Informacje i dostęp do danych osobowych: 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13                                             

oraz/lub art. RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio                  

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym 
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postępowaniu* (jeżeli dotyczy).  

 

15. Informacje zawarte na stronach od ___ do ___ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane 

przez Zamawiającego. Jeśli Wykonawca wskazuje informacje, które stanowią tajemnicę  

przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią  

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

16. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą: 

 
1. oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek 

wykluczenia z postępowania  

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

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

4. ……………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
..........................................., dnia ....................................... 

      ........................................................................................................... 
                                                                                                             podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 
 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 

 


