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 Załącznik nr 2 do SWZ 

Nr postępowania: RI.271.5.2021 r. 
 
ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Głogów 
ul. Piaskowa 1 
67-200 Głogów 
 
WYKONAWCA 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
(nazwa i adres, NIP, adres skrzynki ePUAP) 

 
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych  
na ternie Gminy Głogów oraz utworzenie, prowadzenie i obsługa punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych” 
 

FORMULARZ OFERTYWY 
 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na ternie Gminy Głogów oraz 
utworzenie, prowadzenie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” za 
następującą cenę i na następujących zasadach: 
 
KRYTERIUM K1 – kryterium ceny – 60 % 
Cena ofertowa brutto wynosi:  
- ........................................................................ zł brutto (słownie: ...............................................................................................................................),  
i została obliczona na podstawie poniższego wzoru: 
 
Cena ofertowa brutto = 2.250 Mg (szacowana łączna liczba Mg wszystkich frakcji odpadów objętych 
zamówieniem) x ………………………………… zł brutto (cena jednostkowa dla jednej Mg). 
 
KRYTERIUM K2 – ilość zbiórek odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego – 40 % 
Ilość zbiórek odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
wynosi: ………….. zbiórkę / zbiórki.    
(Ilość zbiórek odpadów wielkogabarytowych może wynosić: 1 lub 2 zbiórki). 

 
2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji warunków 
zamówienia (SWZ). Zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w SWZ 
oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy w stosunku do nich 
żadnych uwag. 
 
3. Zobowiązuję się do wykonywania zamówienia w terminie od 01.07.2021 r. (lub dnia zawarcia 
umowy, nie wcześniej niż 01.07.2021 r.) do 30.06.2022 r. 
 
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 90 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 10.09.2021 r. 
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5. Akceptuję bez zastrzeżeń postanowienia projektu umowy, która stanowi Załącznik nr 3 (Projekt 
umowy) do SWZ. 
6. W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w 
miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
 
7. Oświadczam, że jestem mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą*. 
(Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub 
całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż50 
pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. Średnie 
przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 
milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro). 

 
* niepotrzebne skreślić  

 
8. Wadium w kwocie ………………………………… zostało wniesione w formie ………………………………………………….……… . Wadium 
wniesione w pieniądzu należy zwrócić na nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………….. .  
 
9. Następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649) i nie 
mogą być udostępniane: 

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

 
10. Zgodnie z art. 117 ust. 4 oświadczam, że jestem / nie jestem Wykonawcą wspólnie ubiegającym się 
o udzielnie zamówienia. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które 
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 
 

* niepotrzebne skreślić  
 
11. Oświadczamy, iż przedmiot niniejszego zamówienia wykonamy samodzielnie / przy udziale 
podwykonawców*. Realizację przedmiotu niniejszego zamówienia w następujących częściach 
(zakresie) zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom: 

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

(Należy wskazać: imiona i nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani,  
rodzaj powierzonej części zadania, wyszczególnienie części usług) 

 
* niepotrzebne skreślić  

 
12. Baza magazynowo – transportowa, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 122) znajduje się: 

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

(Należy wskazać dane adresowe) 
 
13. Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp informuję, że wybór naszej oferty: 

1) będzie / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2174 ze zm.),  
2) nazwa usługi, których świadczenie będzie prowadziło do powstania obowiązku podatkowego: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ,  
3) wartość usługi objętej obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: 
……………………………………………………… zł,  
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4) stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała 
zastosowanie: ……………. %. 
 
* niepotrzebne skreślić  

14. Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu. 
 
15. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

1) ……………………………………………………………………………….. . 
2) ……………………………………………………………………………….. . 
3) ……………………………………………………………………………….. . 
4) ……………………………………………………………………………….. . 
5) ……………………………………………………………………………….. . 

 
 
 
………………………………….., dn. ………………………………….. Oferta składana w postaci elektronicznej  

   (Miejscowość)                        (Data)  opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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