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Nazwa firmy (pełna nazwa firmy)  

 

Adres 

(kod, miejscowość, ulica, województwo) 

 

NIP, REGON  

Wykonawca reprezentowany przez (imię, 

nazwisko, podstawa do reprezentacji) 

 

 

OFERTA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 

275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019  

z poź.zm.) na wykonanie usługi: ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 

działalności PPK Sp. z o. o. w Połczynie-Zdroju, w tym z terenu trzech Cmentarzy Komunalnych: Połczyn-

Zdrój, Toporzyk i Popielewo” 

Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia i zawarte w niej wymagania 

oraz warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń. 

1. Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę: 

 
 

Cmentarz Połczyn-Zdrój – Usługa: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

Lp. Nazwa 

 szacunkowa 

ilość roczna 

(szt.) 

(S) 

Cena netto za usługę 

(odbiór 1 pojemnika 

wraz z dojazdem i 

unieszkodliwianiem) 

VAT 

Cena brutto za usługę 

(odbiór 1 pojemnika 

wraz z dojazdem i 

unieszkodliwianiem) 

(C) 

SUMA 

S*C 

1 30 szt. pojemników 1100l – 

kod odpadu 20 02 01 - na 

zgłoszenie 

490     

2 30 szt. pojemników 1100l – 

kod odpadu 20 02 03 - na 

zgłoszenie 

550     

 
Cmentarz Toporzyk - Usługa: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

Lp. Nazwa 

szacunkowa 

ilość roczna 

(szt.) 

(S) 

Cena netto za usługę 

(odbiór 1 pojemnika 

wraz z dojazdem i 

unieszkodliwianiem) 

VAT 

Cena brutto za usługę 

(odbiór 1 pojemnika 

wraz z dojazdem i 

unieszkodliwianiem) 

(C) 

SUMA 

S*C 

1 1 pojemnik 1100 l – kod 

odpadu 20 02 01  

24     

2 1 pojemnik 1100 l – kod 

odpadu 20 02 03  

24     

 

Cmentarz Popielewo - Usługa: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

Lp. Nazwa 

szacunkowa 

ilość roczna 

(szt.) 

(S) 

Cena netto za usługę 

(odbiór 1 pojemnika 

wraz z dojazdem i 

unieszkodliwianiem) 

VAT 

Cena brutto za usługę 

(odbiór 1 pojemnika 

wraz z dojazdem i 

unieszkodliwianiem) 

(C) 

SUMA 

S*C 

1 1 pojemnik 1100 l – kod 

odpadu 20 02 01  

24     

2 1 pojemnik 1100 l – kod 

odpadu 20 02 03  

24     

 

Kontenery na terenie PPK/ Parku Zdrojowego/ terenie miasta Połczyn-Zdrój - Usługa: odbiór, 

transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 



Załącznik n 1 do SWZ 

2 
 

Lp. Nazwa 

szacunkowa 

ilość roczna 

(szt.) 

(S) 

Cena netto za usługę 

(odbiór 1 pojemnika 

wraz z dojazdem i 

unieszkodliwianiem) 

VAT 

Cena brutto za usługę 

(odbiór 1 pojemnika 

wraz z dojazdem i 

unieszkodliwianiem) 

(C) 

SUMA 

S*C 

1 Kontener o pojemności 7 m3 

KP-7 – kod odpadu 200301 

niesegregowane odpady 

komunalne - na zgłoszenie 

10    

 

2 Kontener o pojemności 10 

m3 KP-10 – kod odpadu 

200301 niesegregowane 

odpady komunalne - na 

zgłoszenie 

40    

 

3 Kontener o pojemności 10 m3 

KP-10 - Odpady z rozbiórek i 

remontów (170101, 170102, 

170103, 170107, 170180, 

170380)  - na zgłoszenie 

2    

 

4 Kontener o pojemności 7 m3 

KP-7 - Odpady z rozbiórek i 

remontów (170101, 170102, 

170103, 170107, 170180, 

170380)  - na zgłoszenie 

2    

 

 

PPK Połczyn-Zdrój - Usługa: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
 

Lp. Nazwa 

szacunkowa 

ilość roczna 

(szt.) 

(S) 

Cena netto za usługę 

(odbiór 1 pojemnika 

wraz z dojazdem i 

unieszkodliwianiem) 

VAT 

Cena brutto za usługę 

(odbiór 1 pojemnika 

wraz z dojazdem i 

unieszkodliwianiem) 

(C) 

SUMA 

S*C 

1 Pojemnik na Niesegregowane 

odpady komunalne (200301) - 

120 l  

24     

2 Pojemnik na Papier i tektura 

(150101, 200101) - 120 l  

12     

3 Pojemnik na zmieszane odpady 

opakowaniowe, w tym 

tworzywa sztuczne, metale i 

opakowania wielomateriałowe 

(150102, 150104, 150105, 

150106, 200139, 200140)  

12     

 

Park Zdrojowy - Usługa: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

Lp. 
Nazwa 

szacunkowa 

ilość roczna 

(szt.) 

(S) 

Cena netto za usługę 

(odbiór 1 pojemnika 

wraz z dojazdem i 

unieszkodliwianiem) 

VAT 

Cena brutto za usługę 

(odbiór 1 pojemnika 

wraz z dojazdem i 

unieszkodliwianiem) 

(C) 

SUMA 

S*C 

1 Pojemnik na odpady zmieszane 

1100 l  - na zgłoszenie 

8     

SUMA  
     

2. Oświadczenia wykonawcy: 

1) Oświadczam, że zadeklarowane ceny zawierają wszystkie koszty składające się na należyte 

wykonanie umowy.  

2) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ. 

3) W przypadku przyznania mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy czym w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy 
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przedłożenia umowy współpracy lub umowy konsorcjum.  

4) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz  

z załącznikami (w tym z projektowanymi postanowieniami umowy) i nie wnoszę do niej 

zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte. 

5) Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w projektowanych 

postanowieniach umowy. 

6) Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia  

1 października 2022 r.  

 

3. Oferta wspólna (jeżeli występuje)* 

Oświadczam, że ofertę składam samodzielnie/oferta* jest złożona przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. …………………………………………………. 

/nazwa i adres wykonawcy/-ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nr KRS lub 

CEiDG) 

 

Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę: 

Nazwisko, imię …………………………………………...………………………………… 

Stanowisko ………………………………...……......……………………………………… 

Zakres umocowania: ……………………………………………………………………… 

 

Stosownie do wymogów art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oświadczamy że usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z poniższą tabelą: 

Nazwa Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia 

Zakres usług, który będzie wykonywał dany 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia 

  

  

 

4. Informacje dotyczące podwykonawców lub dalszych podwykonawców*  

Informuję, że przy realizacji zamówienia nie będziemy/będziemy* korzystać z podwykonawców 

w zakresie: 
Rodzaj i zakres powierzonych prac Nazwa podwykonawcy 

  

  

 

5. Informacja dot. powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego: 

Informuję, że: 

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego* 

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego  

w odniesieniu do następujących towarów lub usług:……………………………….................. 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług 

powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to …………… zł netto* 

 

6. Informacja dot. wielkości wykonawcy jako przedsiębiorcy: 

Informuję, że jestem: 

- mikro przedsiębiorcą,* 

- małym przedsiębiorcą,* 

- średnim przedsiębiorcą,* 
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- dużym przedsiębiorcą.* 

 

7. Zastrzegamy / nie zastrzegamy* na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913  ze zm.), w odniesieniu 

do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom 

postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji: …………………………………………………………………. 

8. Informacja przewidziana w art. 13 lub art. 14 RODO 

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 postępowaniu1. 

 

9. Czas reakcji na wezwanie/ zgłoszenie do odbioru będzie wynosił …………….. h (kryterium, 

zgodnie z rozdz. XIX SWZ).  

Maksymalny czas nie może przekraczać 36 h od momentu powiadomienia przez Zamawiającego. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje dłuższy niż 36 h czas realizacji reklamacji do oceny ofert zostanie 

przyjęty czas 36 h i taki zostanie uwzględniony w umowie.  
 

10. Zgodnie z wymaganiami SWZ załączam do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 

1……………………………………… 

2……………………………………… 

3……………………………………… 

4……………………………………… 

 

11. Inne informacje wykonawcy* 

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

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

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….…… 

 

……………………………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji w formie elektronicznej (kwalifikowany)  

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym  

lub podpisem osobistym za pomocą dowodu  osobistego   

 

 
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). 
*Niepotrzebne skreślić 


