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            Załącznik nr 2.1 do SIWZ,  Nr: ZP.271.7.2019 

                                    
FORMULARZ OFERTOWY 

Dotyczy Część I zamówienia 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zamówienia którego przedmiotem jest: Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na 
terenie Gminy Karczew oraz odpadów dostarczanych przez mieszkańców do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – trzy Części. Znak postępowania: 
ZP.271.7.2019,  
przedkładam(y) niniejszą ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia: 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY:  
Gmina Karczew – Urząd Miejski w Karczewie 
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew 
 
2. WYKONAWCA:  

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 
Lp.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP 
 
 

   

 
 

   

 
3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY 2: 

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na niżej podany w adres /e-mail/ePUAP] 
 
Osoba do kontaktów  
Adres  korespondencyjny  
Nr telefonu  
Adres skrzynki ePUAP  

Adres e-mail  

 
 

4. Oświadczenia: 
Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(my) że: 

 
4.1.  zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia; 
 

4.2. akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia SIWZ i załączników do niej i uznajemy się 
za związanych określonymi w niej postanowieniami; 
 

4.3. oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Istotne 
Postanowienia Umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku 
wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

 
                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu. Wykonawca winien podać nazwę (firmy) i  adres 
Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać 
nazwy (firm) i adresy Wykonawców - wszystkich członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy wpisać dane Pełnomocnika Wykonawców, 
uprawnionego do reprezentowania wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia, z którym 
prowadzona będzie wszelka korespondencja. 
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4.4. oświadczamy, że wszystkie informacje podane w załączonych do niniejszej Oferty 
oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji; 
 

4.5. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i załączników do niej; 

 
4.6. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 

niniejszego zamówienia; 
 

4.7. uważam(my) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 60 dni od momentu upływu 
terminu złożenia oferty; 

 
4.8. wykonam(my) przedmiot zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia - Istotnych Postanowieniach Umowy; 
 

4.9. akceptuję(my) warunki płatności określone w Istotnych Postanowieniach Umowy; 
 

4.10. zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam(y), że 
wybór przedmiotowej oferty* ): 

 
4.10.1. nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego* ); 

 
4.10.2. będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie 

i wartości (w tym przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami to 
Zamawiający będzie płatnikiem podatku od towarów i usług - podatku VAT - oraz 
będzie zobowiązany do przekazania go na rachunek właściwego urzędu skarbowego; 
oraz z przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) *): 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
[Należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług] 
 
*) należy niepotrzebne skreślić: w przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści 
oświadczenia niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „Należy wskazać: nazwę (rodzaj) 
towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich 
wartość bez kwoty podatku od towarów i usług" - Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
 
 

4.11. Oświadczam(my), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.*  
         
RODO - 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  

               – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie 
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5. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę brutto:  
[Cena oferty brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku 
z realizacją zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodne z wytycznymi 
zwartymi w punkcie 17 SIWZ]; 
 

Część I:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy na terenie wiejskim Gminy Karczew. 
 

5.1. cena ryczałtowa brutto mojej (naszej) oferty wynosi – tabela zestawienie cen:   

Ilość 
miesięcy 
(okres 

realizacji 
zamówienia) 

Oferowana cena brutto 
za 1 miesiąc realizacji usługi 

Ogółem cena brutto 
za 12 miesięcy realizacji usługi 

[= (1) x (2)] 

(1) (2) (3) 

12  ………….…….….……………....zł ………………………...................................….…zł 

 

6. Oferowana częstotliwość obioru odpadów wielkogabarytowych: należy zaznaczyć TYLKO 
JEDEN termin: 

(Uwaga: minimum 1 raz w roku, zgodne z wytycznymi zwartymi w punkcie 18 SIWZ]. 
 

 1 raz w roku; 
 2 razy w roku 

 

7. Oferowana częstotliwość obioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: należy 
zaznaczyć TYLKO JEDEN termin: 

(Uwaga: minimum 1 raz w roku, zgodne z wytycznymi zwartymi w punkcie 18 SIWZ]. 
 

 1 raz w roku; 
 2 razy w roku 

 
8. Wadium w kwocie 8 400,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych i 00/100), zostało 

wniesione w formie………………………………………….………………….…………………… 
Zwrotu wadium prosimy dokonać na nr rachunku bankowego*: ………………………….……… 

................................................................................................................................................................. 
*(wypełnić w przypadku, gdy wadium wniesiono w  pieniądzu) 
 

8.1. Jestem (my) świadom(i), że jeżeli: 
8.1.1. wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp; 
8.1.2. odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 
8.1.3. nie wniesiemy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
8.1.4. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

                -   to wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami zatrzyma Zamawiający. 
 
9. Oświadczam(my), że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem* , małym przedsiębiorstwem* , średnim 

przedsiębiorstwem* . 
 

Mikroprzedsi ębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 
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Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które 
zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. U. L 124 z 20.5.2003). 

* Niepotrzebne skreślić 

 
10. Oświadczam(my), że pochodzę z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  
    tak*  …………………….. (proszę podać nazwę państwa); 
    nie*   

* Niepotrzebne skreślić 
 
11. Oświadczam(my), że pochodzę z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej: 
    tak* …………………….. (proszę podać nazwę państwa); 
    nie*   

* Niepotrzebne skreślić 
 
12. Dokumenty, które Zamawiający może uzyskać na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 ustawy Pzp 

dostępne są: 
 ............................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................... 

 
13. Wykaz załączników i dokumentów przedstawionych w ofercie przez Wykonawcę(ów): 

  -  ………………………………………………………….     -                             -  str. nr ……; 
    -  ………………………………………………………           -                             - str. nr ……; 
    -  ………………………………………………………           -                             - str. nr ……; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................, ..................... 2019 r. 
 Miejscowość  data 

 
 
 

…………………………..…………………………………….. 
Podpis(y) osoby (osób) uprawnionej/-ych do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 


