
ZAŁĄCZNIK NR 1 
                                

        

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa (firma)/imię i nazwisko …………………………..……………………………………… 

(Nazwa (firma) Wykonawcy/wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)                                 
i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 

 

Adres ……………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji ………………..………………………………………………………. 

Nr NIP (przedsiębiorca) ………………………………………………………………………… 

Nr REGON (przedsiębiorca) …………………………………………………………………… 

Nr PESEL (osoba fizyczna)…………………...…………………………………………………. 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia 
nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych na „wywóz odpadów komunalnych”, składam (-y) 
niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:   

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 
cena brutto: ………………………………..zł  
 
 (słownie:……………………………………………………………………...…………..),  
 
 w tym: cena netto : …………………...…………...... zł  

 (słownie: ……………………………………………………………..……..……..……….), 

- podatek od towarów i usług (VAT) …………% tj. ……………..……………. zł                                            

(słownie: …………………………………………………………..………………………..) 

-wyliczoną w oparciu o załączoną specyfikację cenową. 
 

2. Oświadczam (-y), że cena podana w pkt 1 została obliczona zgodnie ze sposobem 
wskazanym w Rozdziale XIII SIWZ i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że  przy realizacji przedmiotu zamówienia  będą  brały udział  co  
     najmniej……………. osoby  zatrudnione w oparciu o umowę o pracę- w myśl art. 22      
     paragraf 1 ustawy z  26.06.1974 r. Kodeks pracy.  
     W związku z tym zobowiązujemy się - na każde żądanie zamawiającego-    do składania 
     oświadczeń  i  żądanych dokumentów, o liczbie osób  zatrudnionych na podstawie  
     umowy o pracę  przy realizacji przedmiotu  zamówienia  oraz  wyrażamy zgodę   na  
     wykonywanie przez Zamawiającego  wyrywkowej kontroli w celu  sprawdzenia liczby  



     osób  zatrudnionych  do wykonywania czynności związanych z  przedmiotem zamówienia. 
 
4. Oświadczam (-y), że cena będzie obowiązywać w okresie ważności umowy i nie ulegnie 

zmianie. 

5. Oświadczamy (-y), że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i uznajemy się za związanych 
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania oraz że nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń. 
 

6.  Oświadczam (-y), że wykonamy zamówienie w terminie i na zasadach określonych w SIWZ 
oraz w projekcie umowy. 

 
7. Oświadczam (-y), że dołączony do  SIWZ  projekt umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązuje (-my) się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na 
warunkach podanych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

8. Oświadczam (-y), że akceptujemy warunki płatności i rozliczenia określone przez 
Zamawiającego w SIWZ oraz w umowie. 
 

9. Termin płatności faktury ……………….dni od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu.  
 

10. Termin odbioru odpadów ……………….godzin od momentu zgłoszenia wywozu 
odpadów. 
 

11. Oświadczam (-y), że uważam (-y) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                        
w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert. 

 
12. Wadium w kwocie ………………………………..zł  (słownie:…………………………..) 

zostało wniesione: 
a) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego* 

b) w siedzibie Zamawiającego w formie ……………………………………………….* 

13. Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                   

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być ogólnie 

udostępnione: 

13.1. ………………………………… 

13.2. ………………………………… 

 
14. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp polegam/nie polegam*, na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu udostępniającego: 

 co potwierdza załączone do oferty oświadczenie oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego. 
 

15. Podmiot udostępniający, wskazany w pkt 12, będzie brał udział/ nie będzie brał udziału* 

w wykonywaniu części zamówienia:  

w zakresie wskazanym w zobowiązaniu. 
 



16. Przedmiot zamówienia wykonam samodzielnie/ z udziałem podwykonawców*:   

co potwierdza załączone do oferty oświadczenie 

 
17. Oświadczamy, że wybór  naszej oferty będzie/  nie będzie* prowadził do powstania u  
     zamawiającego  obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
     usług (ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług  
      oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2015 r., poz. 605) *(niepotrzebne  
     skreślić) 
18. Upoważniam (-y) Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia 

wszelkich czynności mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów 
i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty. 
 

19. Oświadczam (-y), że wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe. 
 

20. Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontaktu: ……………………………………  
        

21. Numer faksu, do przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
(tzw. „korespondencji”) ………..………………………………………… 
 

22. Adres poczty elektronicznej (e-mail), do przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji (tzw. „korespondencji”) ………..………………………………………… 
 
 
 

……………………………..                                      …………………………………….. 
            (miejscowość i data)                                                                                      ( podpis osoby lub osób uprawnionych                                                                                                                                                                                     

do reprezentacji Wykonawcy) 

 
 W załączeniu:  

1. Formularz specyfikacji cenowej, 
2. Oświadczenie Wykonawcy, 
3. …………………………………………………………………………………. 

 


