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OEG-ZP-271.17.13 
 

 

 

 

 

 

 

 / pieczęć Wykonawcy/ 

FORMULARZ OFERTY  

Burmistrz Zwolenia 

Plac Kochanowskiego 1 

26-700 Zwoleń 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

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

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

Nr tel/fax ………………………………………………………………………………………….. 

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

NIP ……………………………………….  REGON ………………………………………….... 

Nr konta bankowego  …………………………………………………………………………….. 

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

Nawiązując do ogłoszonego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonania 

zamówienia o nazwie : „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zwoleń” 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  za cenę ryczałtową: 

 
Rodzaj usługi Jednostk

a miary 

Cena netto 

odbioru i 

zagospodarowa

nia odpadów 

miesięcznie 

Ilość 

miesięcy 

Łączna cena 

odbioru i 

zagospodarowani

a odpadów netto 

(kol.3x4) 

Podatek 

VAT 

(PLN) 

Łączna cena 

odbioru i 

zagospodarowan

ia odpadów 

brutto (kol. 5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Odbiór i 

zagospodarowani

e odpadów 

komunalnych 

miesiąc  12    

 

 

cena netto słownie:………………………………………..................................................... 

 

podatek VAT (……%).słownie……………………………………………………………………… 

 

cena brutto słownie: ............................................................................................................. 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 
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3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z siwz, ogólnymi warunkami umowy i zobowiązujemy 

się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w 

miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres określony w siwz. 

5. Informacje zawarte na stronach od…………………… do ………………………………… 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Inie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. 

6. Wadium o wartości ……………..zł. zostało wniesione w dniu …………….....  w formie 

…………………………….. 

7.  Oświadczamy , że zamierzamy/ nie zamierzamy *
niepotrzebne skreślić

  powierzyć wykonanie  

części zamówienia podwykonawcą ( zgodnie z art.36 ust.4 ustawy Pzp). 

Zakres zamówienia 

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

Nazwa podwykonawcy 

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

 

8. Załączniki do niniejszej oferty: 

1)  …………………………………………………………………………… 

2)  …………………………………………………………………………… 

3)  …………………………………………………………………………… 

4)  …………………………………………………………………………… 

5)  …………………………………………………………………………… 

6)  …………………………………………………………………………… 

7)  …………………………………………………………………………… 

8)  …………………………………………………………………………… 

9)  …………………………………………………………………………… 

10)  …………………………………………………………………………… 

11)  …………………………………………………………………………… 

12)  …………………………………………………………………………… 

  dnia     

podpis osoby uprawnionej  

 

 


