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FORMULARZ  OFERTY 

Przedmiot przetargu nieograniczonego 

 

 

Zagospodarowanie (odbiór, transport, 

przetwarzanie) odpadów  o kodzie 17 01 07 – 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia zawierających inne niż 

wymienione  w 17 01 06, pochodzące z 

Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami 

w Płocku Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Zamawiający  
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami 

w Płocku Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 17, 09-400 

Płock 

Wykonawca   

 

Cena ofertowa netto za  1 Mg   

Cena ofertowa brutto za 1 Mg   

Termin płatności  

Termin związania ofertą 
 

30 dni 

 

 

        ............................................................   

                                             (podpis) 

1. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu 
zamówienia. 

2. Zamówienie zamierzamy powierzyć następującym Podwykonawcą: (proszę o wpisanie jeżeli na etapie 

składania oferty podwykonawcy są znani)  

a) ................................................................................................................ 

(nazwa podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) 

b) ................................................................................................................ 
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( nazwa podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) 

3. Wadium w wysokości …................. zostało wniesione w formie …......................... 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w następującej 
formie………………………. 

5. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ..................................................................................................................... 

2)....................................................................................................................... 

3) ...................................................................................................................... 

6. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy 
adres: 

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

e-mail: …......................................... 

7.Oferta zawiera  ......... stron  ponumerowanych od nr ........  do nr .......... 

8. Oświadczam, że jestem małym / średnim przedsiębiorcą * 

9. Oświadczam, że wypełniłam/łem 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.** 

*(zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności 
gospodarczej  

Art.105. [Mały przedsiębiorca]  

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający  

równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat 

nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. 

Art.106. [Średni przedsiębiorca]  

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający  

równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 

przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.  

** 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). 

Dnia ..................................                            

                                                                                            .....................................   

        (podpis) 
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