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Zamawiający: Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. 

ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź 

 

Formularz ofertowy 

 

złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z dzierżawą kontenerów  

z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o. o.” 

 

1. Ofertę składa (Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia*)** 

…............................................................................................................................................. 

…............................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................ 

* W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółek cywilnych) wskazać który z 

Wykonawców jest ustanowionym pełnomocnikiem 

** Dla każdego z Wykonawców wskazać (adres / NIP / Regon / ) Natomiast jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną od, której odrębne 

przepisy nie wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji należy wskazać , że "jest się osobą fizyczną na którą odrębne przepisy nie 

nakładają obowiązku wpisu do rejestru lub ewidencji" 

 

 

Przedstawiciel Wykonawcy(ów) uprawniony do kontaktu 

…............................................................................................................................................. 

/imię i nazwisko/ 

nr telefonu/ faksu, adres e-mail......................................................................................... 

2. Ja(my), niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

2.1. zapoznałem(liśmy) się  i bez zastrzeżeń akceptuję(emy) treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami; 

2.2. oferuję(emy)  wykonanie przedmiotu w terminie oraz zgodnie z wymogami 

określonymi w SIWZ; 
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2.3. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

2.4. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca(y) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia; 

2.5. jestem(eśmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu 

terminu otwarcia ofert;  

2.6. 1Oferuję(emy) Część I – Sukcesywny odbiór odpadów komunalnych za cenę 
szczegółowo wskazaną w tabeli poniżej: 

 

Opis odpadu /Opis 
kontenera  

A B C D 

Cena 
jednostkowa 
brutto za 1m3 

odpadu    
/ 

 1 miesiąc 
dzierżawy 
kontenera 

Prognozowa ilość 

odpadów 

 /  

ilość miesięcy 

dzierżawy 

kontenera  

Razem Brutto  
 

(AxB) 

W tym 
podatek VAT 

Papier i tektura  57 m
3
 

  
.............…..% 

Szkło  23 m
3
  .............…..% 

Odpady kuchenne 

ulegające 

biodegradacji  
 92 m

3 
 .............…..% 

Tworzywa sztuczne 

(plastik + metal) 
 819 m

3
 

 .............…..% 

Niesegregowane         

( zmieszane) odpady 

komunalne  
 1.138 m

3 
 .............…..% 

Kontener                    

o pojemności  3 m
3
 

 3 miesiące  
 .............…..% 

Kontener                    

o pojemności  5 m
3
 

 7 miesięcy 
 .............…..% 

Kontener 1                 

o pojemności  7 m
3
 

 10 miesięcy  
 .............…..% 

Kontener 2                 

o pojemności  7 m
3
 

 3 miesiące  
 .............…..% 

Kontener 1                 

o pojemności 10 m
3
 

 9 miesięcy  
 .............…..% 

Kontener 2                 

o pojemności 10 m
3
 

 2 miesiące 
 .............…..% 

RAZEM:  
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Zobowiązuję/my* się do dodatkowego odbioru odpadów na wezwanie zamawiającego w przeciągu   
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)**:  

 
€ 2 dni liczonych od dnia zgłoszenia  
€ 1 dzień liczony od dnia zgłoszenia  
€ W dniu zgłoszenia  
 

** W przypadku gdy Wykonawca zaznaczy więcej niż jeden kwadrat lub pozostawi kwadraty  
bez zaznaczenia , zamawiający przyjmie że wykona zamówienie dodatkowego odbioru 
odpadów w maksymalnym 2 dniowym terminie za co otrzyma w kryterium oceny ofert 0 pkt.  
 
 
2.6.2 Oferuję(emy) Część II – Odbiór pozostałych odpadów komunalnych za cenę 
szczegółowo wskazaną w tabeli poniżej: 

 

Opis odpadu /Opis 
kontenera  

A B C D 

Cena 
jednostkowa 
brutto za 1m3 
odpadu wraz 
z dzierżawą 
kontenera 

Prognozowa ilość 

odpadów / 

miesięcy 

dzierżawy 

kontenera  

Razem Brutto  
 

(AxB) 

W tym 
podatek VAT 

Wielkogabarytowe  12 m
3
  .............…..% 

Odpady ulegające 

biodegradacji  
 36 m

3
 

 .............…..% 

Odpady materiałów i 

elementów 

budowlanych  
 15 m

3
 

 .............…..% 

RAZEM:  

 
Zobowiązuję/my* się do dodatkowego odbioru odpadów na wezwanie zamawiającego w przeciągu   
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)**:  

 
€ 2 dni liczonych od dnia zgłoszenia  
€ 1 dzień liczony od dnia zgłoszenia  
€ W dniu zgłoszenia  
 

** W przypadku gdy Wykonawca zaznaczy więcej niż jeden kwadrat lub pozostawi kwadraty  
bez zaznaczenia , zamawiający przyjmie że wykona zamówienie dodatkowego odbioru 
odpadów w maksymalnym 2 dniowym terminie za co otrzyma w kryterium oceny ofert 0 pkt.  
 
 



  MOZ.DA.2510.9.2020 

         

              4 

 
 

2.7.  Oświadczam/my, że zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawcy/ców, 
w zakresie niżej opisanych części zamówienia: 

L.p. Firma (nazwa) podwykonawcy / dane 

adresowe / Nr KRS 
Opis części zamówienia, 
które będą zlecone Podwykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli Wykonawca nie wypełni tabeli, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie będzie realizować 
zamówienia przy udziale podwykonawców. 

 
2.8. 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.* 

 

 
Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę: 

……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
 

 
……………… …………………………………….. 

Miejscowość / Data 
Podpis osoby upoważnionej do podpisania  oferty  

w imieniu Wykonawcy 

 

                                                 
1 

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 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


