
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 
 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 
 
 

 
.............................................            
                   miejscowość, data 

pieczęć oferenta 

 
 
Do: Pan WÓJT GMINY Gózd 

Od: ................................................................................................................................................ 

           (pełna nazwa i dokładny adres oferenta) 

NIP ..................................................... 
REGON .................................................. 
e: mail ..................................................... 
internet http:// ......................................... 

 
 

1. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie  
przetargu nieograniczonego z dnia…………….............. oferujemy wykonanie 
niniejszego przedmiotu  zamówienia za następujące ceny : 

 
 

a) cena ostateczna za wykonanie odbioru  1 tony  wywozu i utylizacji osadu z 
gminnych oczyszczalni ścieków wraz z kosztami transportu ( bez względu na 
odległość) : 

 
- netto .......................... zł (słownie: .................................................................................... 

...................................................................................................................................... zł), 

- z podatkiem VAT = .............. %,  ................ zł.  

- brutto ......................... zł, (słownie ...................................................................................  

      ...................................................................................................................................... zł), 



b) cena ostateczna za wykonanie odbioru i zdeponowanie na składowisku 
odpadów komunalnych od 1 szt. kontenera  o poj. 8 m3 wraz z  kosztami 
transportu (bez względu na odległość): 

 
- netto .......................... zł (słownie: .................................................................................... 

...................................................................................................................................... zł), 

- z podatkiem VAT = .............. %,  ................ zł.  

- brutto ......................... zł, (słownie ...................................................................................  

      ...................................................................................................................................... zł), 

c) cena ostateczna za odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
wstępnie segregowanych w pojemnikach siatkowych o poj. 2 m3”  wraz z 
kosztami transportu (bez względu na odległość za jeden kurs): 

 
- netto .......................... zł (słownie: .................................................................................... 

...................................................................................................................................... zł), 

- z podatkiem VAT = .............. %,  ................ zł.  

- brutto ......................... zł, (słownie ...................................................................................  

      ...................................................................................................................................... zł). 

2.1. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art.24 i spełniamy 
warunki zawarte w art. 22 ust.1. ustawy  prawo zamówień publicznych, 

 
 
2.2. Oświadczamy, że posiadamy do wykonania zamówienia sprzęt i urządzenia 

do odbioru i wywozu odpadów komunalnych który spełnia wymogi i warunki 
techniczne określone w poz.8 ust.1 lit.”c” SIWZ opracowanej do niniejszego 
postępowania wraz  oświadczamy, że transport przedmiotowych odpadów 
odbywał się będzie w sposób zgodny z warunkami zapisanymi  
w cytowanym wyżej punkcie SIWZ. 

 
2.3. Oświadczamy, że zobowiązujemy są do realizacji niniejszego przedmiotu 

zamówienia zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz ustawą o odpadach*. Jednocześnie zobowiązujemy się wystąpić do 
zamawiającego z wnioskiem o udzielenie  zezwolenia na świadczenie usług  
w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy 
Gózd, (w przypadku gdy nie posiada takiego zezwolenia)*. 

 
2.4. Oświadczany, że posiadamy składowisko odpadów*, oświadczamy, że  nie 

jesteśmy właścicielem składowiska odpadów komunalnych w związku z czym  
przedkładamy w załączeniu do oferty potwierdzoną przez właściciela 
składowiska kserokopię aktualnej umowy zezwalającą mu na składowanie na 
nim odpadów komunalnych*.    

 
2.5. Oświadczamy, że wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty i należności 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  
 



2.6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonywany będzie w terminach 
określonym w SIWZ. 

 
2.7. Oświadczamy, że  zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
 
2.8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 

dni licząc od dnia 16.06.2008 r. 
2.9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia, oraz oświadczamy, że nie wnosimy 
zastrzeżeń do zapisów SIWZ opracowanej do niniejszego postępowania  
w tym sposobu przyznawania punktów określonego w powyższym 
dokumencie. 

 
2.10. Oświadczamy, że „Wzór umowy” stanowiący załącznik Nr 2 został przez nas 

zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu  
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
3.  Do oferty dołączamy: 
 
-   Aktualny odpis z właściwego rejestru* albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej* 
....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

 
 
                                                                              ...................................................................... 

                                                                                             (pieczęć i podpisy osób upełnomocnionych 
                 do reprezentowania oferenta i składania 

              oświadczeń woli w jego imieniu) 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


