Załącznik nr 1 do SIWZ
nazwa Wykonawcy
……………………………………
…………………………………....
adres Wykonawcy
……………………………………
NIP ………………………………
nr telefonu………………………...
nr telefaksu ……………………....
e-mail .............................................

Gmina Miejska w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież

O F E R T A
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi
pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy
Miejskiej w Chodzieży w okresie od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2021roku”,
składam niniejszą ofertę.

Lp

Rodzaj odpadów

Ilość

1 Odpady niesegregowane zmieszane

4825,00
MG

Odpady opakowaniowe z metali,
2 tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe:

812,00 MG

3 Odpady segregowane – szkło

266,00 MG

Cena za 1
Ilość
Podatek
MG/szt. MG/Szt.xCena
VAT
netto
za 1 MG/Szt.

Wartość
brutto

1

4

Odpady segregowane – papier i
tektura

97,00 MG

5

Odpady – bioodpady stanowiące
odpady komunalne

1086,00
MG

6

Odpady niebezpieczne –
przeterminowane leki

1,00 MG

Odpady komunalne obejmujące :
zużyty sprzęt elektryczny, i
elektroniczny, chemikalia (np.
7 farby, lakiery, środki ochrony
508,00 MG
roślin), zużyte akumulatory, ogniwa
i baterie, opony, meble i inne
odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane i rozbiórkowe
pochodzące z
drobnych prac remontowych na
8 które nie są wymagane
decyzje organu budowlanego np.
pozwolenia na budowę lub forma
zgłoszenia prac budowlanych:

269,00 MG

Odpady niekwalifikujące się do
odpadów medycznych powstałe
w gospodarstwie domowym w
wyniku przyjmowania
9 produktów leczniczych w formie 0,600 MG
iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igieł i
strzykawek
Worki do odbioru odpadów
opakowaniowych z metali, tworzyw
9 sztucznych oraz odpady
127 000 szt.
opakowaniowe wielomateriałowe kolor żółty 120 L
Worki do odbioru odpadów
10 segregowanych – szkło – kolor
zielony 120L

61 000 szt.

Worki do odbioru odpadów
11 segregowanych– papier - kolor
niebieski 120 L

35 000 szt.

2

Worki do odbioru odpadów
12 bioodpadów – kolor np. brązowy 120 L

90 000 szt.

RAZEM:

2.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym specyfikacją
istotnych warunków zamówienia oraz obowiązującymi przepisami za cenę całkowitą:
- ......................................... zł NETTO
słownie: ........................................................................................ zł NETTO
- ........................................ zł BRUTTO
słownie: ....................................................................................... zł BRUTTO

3.

Termin płatności:
Należność płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy
w terminie …………... dni od daty złożenia faktury.

4.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie wskazanym w SIWZ tj.
od dnia 1 września 2020r. do dnia 31 grudnia 2021r.

5.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń.

6.

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.

Wadium w kwocie 150.000,00 zł zostało wniesione w dniu …………………………….
w formie …...........…………………............. (potwierdzenie wniesienia w załączeniu).

9.

Oświadczamy,

że

posiadamy

bazę

magazynowo

–

transportową

w

miejscu ……………………………………………………………………………………
……………………………………………….……(podać dokładną lokalizację – adres).
10. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
oświadczam/y,

że:

zamierzamy

powierzyć

wykonanie

następujących

części

zamówienia podwykonawcy/com 4)
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Lp.

Opis części zamówienia oraz wskazanie nazw firm podwykonawców

11. Instalacje do których będziemy przekazywać odbierane odpady komunalne (należy podać
nazwę instalacji oraz adres):
Frakcja
Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne (kod odpadu 20 03 01),
Odpady opakowaniowe z metali, tworzyw
sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe (kody 150101, 150102,
150104, 150105, 150106),
Odpady segregowane – szkło (kod 150107,
200102),
Odpady segregowane – papier i tektura
(kod 150101, 200101 ),
Bioodpady stanowiące odpady komunalne
(kod 200108),
Odpady niebezpieczne – przeterminowane leki
(kody 200131, 200132),
Odpady komunalne obejmujące: zużyty sprzęt
elektryczny, i elektroniczny, chemikalia (np.
farby, lakiery, środki ochrony roślin), zużyte
akumulatory, ogniwa i baterie, opony, meble i
inne odpady wielkogabarytowe (kody 200127,
200128, 200136, 200135, 200133, 200134,
200128, 200123, 200129, 200130, 200307,
160604 160103, 150110*, ),
Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące
z drobnych prac remontowych na które nie są
wymagane decyzje organu budowlanego np.
pozwolenia na budowę lub forma zgłoszenia
prac budowlanych (kod 170101, 170102,
170103, 170504, 170107, 170180, 170201,
170904, 200137, 200138),
Odpady niekwalifikujące się do odpadów
medycznych powstałe w gospodarstwie
domowym
w
wyniku
przyjmowania
produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
(ex 200199),

Nazwa i adres instalacji
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12. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.)*/Oświadczamy,
że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów

o zwalczaniu

nieuczciwej

konkurencji.

Informacje

takie

zawarte

są w następujących dokumentach )* …………………………………………………….....
13. Informujemy,

że

wybór

oferty

nie

będzie/będzie*

prowadzić

do

powstania

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Rodzaj usługi których świadczenie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług: ……………………………………………………………………………………..
14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
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).
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).

15. Załącznikiem do niniejszej oferty są:
1) …………………………………….
2) …………………………………….
3) ……………………………………..
4) ……………………………………..
5) ……………………………………..
6) ……………………………………..
7) ……………………………………..

…………………………………………………………
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić
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