
 
 ZAŁ. Nr 1 do SIWZ  

WYKONAWCA ........................ 
 ..................................................... 
 .....................................................  
tel/fax : ........................................  
 
 
 

OFERTA 
 
Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego dot. :usługa na : „Odbiór drobnych odpadów stałych z kontenerów o 
poj. 8m3 , odpadów wstępnie segregowanych z pojemników siatkowych o poj. 2m3  , 
odpadów z pojemników o poj. : 750 l, 240 l z miejsc użyteczności publicznych , odbiór 
odpadów wielkogabarytowych  z terenu Gminy Gózd  oraz wywóz i utylizacja osadu z 
gminnych oczyszczalni ścieków  w miejscowościach: Gózd i Klwatka” 
 
 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:  

 
 
Lp Rodzaj 

odpadu/pojemnika 
Jednostka miary Ilość Cena 

jednostkowa 
(netto) 

Wartość 
 
(netto) 

1. Osad ściekowy t 38  
 

 

2. Pojemnik  2 m3 szt. 35  
 

 

3. Pojemnik  8 m3 szt. 48  
 

 

4. Pojemnik 750 l szt. 26  
 

 

 5. Pojemnik 240 l szt. 16  
 

 

 6. Odpady 
wielkogabarytowe 

t 13,7   

  
    RAZEM   NETTO 

 

       
    PODATEK  VAT   …….% 

 
              

  
    RAZEM  BRUTTO 

 
 

 
 
 
 



 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
( SIWZ), zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty 
oraz akceptujemy wszystkie jej postanowienia. 
 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w 
 ( SIWZ ).  
4. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy ( Załącznik Nr 4 do SIWZ ) został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  
5. Oświadczamy, że jako formę płatności przyjmujemy przelew z terminem płatności do 30 
dni od dnia otrzymania faktur i zobowiązuję się do podpisania umowy z takimi warunkami 
płatności.  
6. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie wymagania art.22 ust. 1 oraz nie podlega 
wykluczenia z mocy art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

7. Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania 
umowy  do 31.12.2012 r.  

8. Ofertę niniejszą składamy na ......................... kolejno ponumerowanych stronach.  

Załącznikami do niniejszej oferty są :  

1. .......................................................  

2. .......................................................  

3. .......................................................  

4…………………………………….  

5…………………………………….  

podpisał :  

           
 

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

podpis osoby uprawnionej do składania  
     oświadczeń w imieniu wykonawcy 

 
 

   
.................................. dn. ........................  


