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„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na 

terenie Gminy Kluczewsko” 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
......................................................... 

pieczęć wykonawcy 

 

Formularz ofertowy 
Dane wykonawcy: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………….…………………… 

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

Siedziba: ………………………………………………………………………..………………………………………………. 

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

Numer telefonu: .................................................................................................................. 

Numer faksu: …….................................................................................................................. 

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

Numer REGON: .................................................................................................................... 

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

W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego przez gminę Kluczewsko na „Odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na 
terenie Gminy Kluczewsko”, oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, z 
warunkami załączonego do SIWZ wzoru Umowy, z przepisami i unormowaniami prawnymi 
obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, stosowanymi do prac będących przedmiotem 
zamówienia, wykonanie powyższego zamówienia na poniższych warunkach: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w 
SIWZ 
i załącznikach: 
Cena netto za cały okres realizacji umowy (18 miesięcy) ............................... zł 
(słownie: .................................................) 
podatek VAT …… %.............................. 
Cena brutto za cały okres realizacji umowy (18 miesięcy) .............................. zł 
(słownie: .................................................) 

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego. 

3. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału/ z udziałem* 
podwykonawców. Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy  
powierzyć podwykonawcom obejmuje: 
............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………….………** 
W przypadku zatrudnienia Podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za  
swoją własną. 

4. Oświadczamy, że: 
1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i 

realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
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2) zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem 
umowy i nie wnosimy do nich żadnych uwag, 

3) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert, 

4) w razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do 
podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie 
określonym przez zamawiającego, 

5) wadium w kwocie ...................…… zł w postaci ................................ wnieśliśmy 
przez terminem składania ofert. Zwrotu wadium wniesionego 
w pieniądzu prosimy dokonać na rachunek: 
...................................................................................................................... 
 (nazwa i adres wykonawcy) 

...................................................................................................................... 
 (nr rachunku bankowego) 
 

5. Oferta składa się z ......... kolejno ponumerowanych stron. 
6. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), 
żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*: 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

7. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
3) Wykaz usług, 
4) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, 
5) Informacja o braku przynależności do grypy kapitałowej/lista podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej 
6) Dowód wniesienia wadium, 
7) Pozostałe dokumenty wymagane w Rozdziale IX SIWZ, tj.: 
8) ............................................................. . 

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

    Miejscowość i data                                                         Podpis/y osób uprawnionych 

                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy 


