
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
z terenu Gminy Kawęczyn 

Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „ODBIÓR                                  
I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z  
TERENU GMINY KAWĘCZYN”  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymogami zawartymi w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:  

 

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA na 1 miesiąc .................................   zł brutto 

słownie złotych brutto: ........................................................................................................................ 

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

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%. 
......................................................................... zł VAT 
.........................................................................zł netto 
 

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA przez 12 miesięcy    ...............................   zł brutto 
słownie złotych brutto: ........................................................................................................................ 

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

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%. 
......................................................................... zł VAT 
.........................................................................zł netto 

z zastrzeżeniem, że Wykonawca odbiera odpady ujęte w katalogu zgodnie z ustawą do ilości 120 
l na 1 osobę  miesięcznie.  

1. Oświadczamy, że:  

a) otrzymaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 

b) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikami 
stanowiącymi jej integralna całość oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej  
postanowieniami i zasadami postępowania. 

c) wadium w kwocie 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) zostało wniesione w 
formie …………………………………………………………………………………………………….…w dniu………………… 

d) wskazujemy adres lub nr konta, na który należy zwrócić wadium: 

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

e) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
Oferty do zawarcia umowy na określonych w tej umowie warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

f) akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego w projekcie umowy. 

g) za wyjątkiem informacji i  dokumentów wymienionych w pkt h) niniejszej Oferty, oferta nasza 
oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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h) za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania stanowią 
informacje zawarte w następujących dokumentach:  

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

2. Uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia , czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. Powyższe zadanie zobowiązuję się wykonać siłami własnymi  / z udziałem podwykonawców 
powierzając im następującą część zamówienia :  

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

Dane podwykonawcy do przewidzenia korespondencji: nazwa, adres, tel., faks. 

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

4. Ofertę niniejszą składamy na ………….. kolejno ponumerowanych stronach. 

5. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralna część  są :  

1) ………………………………………………………………………………………………  

2) ……………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………………………… 

6) ……………………………………………………………………………………………… 

7) ……………………………………………………………………………………………… 

8) ……………………………………………………………………………………………… 

9) ……………………………………………………………………………………………… 

10) ……………………………………………………………………………………………… 

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko………………………………………………….. 

Telefon/faks……………………………………………………… 

E-mail……………………………………………………………….. 
 

 

 

..... .... .... .... .... ...,  dn. .. .... .... .... .... .... ...                                                                 

 

 

…………………………………………………. 
      

                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej do  reprezentacji     

          Wykonawcy) 

 


