
Załącznik nr 1 

Formularz ofertowy na wykonanie zadania pn.:  

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności  

rolniczej z terenu Gminy Bierawa 

Dane wykonawcy: 

Nazwa:    …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

Siedziba:  …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

e-mail   ……………………………………………………………………. 

telefon   ……………………………………………………………………. 

fax   ……………………………………………………………………. 

Numer REGON  ……………………………………………………………………. 

Numer NIP  ……………………………………………………………………. 

1. Oferujemy utylizację folii rolniczej wraz ze wszystkimi powiązanymi z tym kosztami za: 

Cena za 1 Mg: ……………………….zł netto 

Cena za 1 Mg: ……………………….zł brutto 

Planowana ilość odpadów: około 1,735 Mg 

Razem wartość folia rolnicza: …………………………… zł netto 

              …………………………… zł brutto 

2. Oferujemy utylizację siatki do owijania balotów wraz ze wszystkimi powiązanymi z tym 

kosztami za: 

Cena za 1 Mg: ……………………….zł netto 

Cena za 1 Mg: ……………………….zł brutto 

Planowana ilość odpadów: około 0,575 Mg 

Razem wartość siatki do owijania balotów: …………………………… zł netto 

                    …………………………… zł brutto 

3. Oferujemy utylizację sznurków do owijania balotów wraz ze wszystkimi powiązanymi z tym 

kosztami za: 

Cena za 1 Mg: ……………………….zł netto 

Cena za 1 Mg: ……………………….zł brutto 

Planowana ilość odpadów: około 0,162 Mg 



Razem wartość sznurki do owijania balotów: …………………………… zł netto 

                        …………………………… zł brutto 

4. Oferujemy utylizację opakowań po nawozach wraz ze wszystkimi powiązanymi z tym kosztami 

za: 

Cena za 1 Mg: ……………………….zł netto 

Cena za 1 Mg: ……………………….zł brutto 

Planowana ilość odpadów: około 0,915 Mg 

Razem wartość opakowań po nawozach: …………………………… zł netto 

                 …………………………… zł brutto 

5. Oferujemy utylizację opakowań typu Big Bag wraz ze wszystkimi powiązanymi z tym kosztami 

za: 

Cena za 1 Mg: ……………………….zł netto 

Cena za 1 Mg: ……………………….zł brutto 

Planowana ilość odpadów: około 2,945 Mg 

Razem wartość opakowań typu Big Bag: …………………………… zł netto 

                …………………………… zł brutto 

 

Obliczone ceny ryczałtowe obejmują wszystkie czynności oraz zakres podany w ogłoszeniu, są cenami 

kompletnymi, jednoznacznymi i ostatecznymi. 

Gwarantuję (my) wykonanie zamówienia zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia określonym 

przez Zamawiającego. 

Zobowiązuję się do udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie ze wskazaniem 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

Integralną część oferty stanowi załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań. 

Oświadczam(y), że: 

a. po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptuję je bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty; 

b. oświadczamy, że posiadamy uprawnienia, pozwolenia do wykonywania działalności objętej 

przedmiotem zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym 

umożliwiającym realizację zamówienia. 

c. zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

d. termin związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie ofert. 

 

………………….……………………………. 

Miejscowość, data i podpis Wykonawcy/ów 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku/ oświadczeniu  

i   zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia 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 przyjmuję do wiadomości, że:  

 Administratorem danych jest Wójt Gminy Bierawa z siedzibą w przy ul. Wojska 

Polskiego 12, 47-240 Bierawa. 

 Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Bierawie jest Pani Dorota Mierzwa,  

tel. 77-4872266, e-mail ug@bierawa.pl  

 Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu prowadzenia postępowania objętego 

wnioskiem/oświadczeniem. 

 Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych 

przepisów. 

 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wymagany Instrukcją Archiwalną. 

 Przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 

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. 

 Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny. 

 Dane podaję dobrowolnie. 

 

 

…………………………….…………… 

                                                                                                                         (data, podpis - imię i nazwisko) 
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