
 
 Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OFERTA 
 

Nazwa i siedziba wykonawcy:  
............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ..........................  
...................................................................................................................... ......................  
 
Województwo: .................................................  
 
NIP: ...............................................................  
 
.......................................................................................  
numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym  

 
......................................................................  
adres e-mail Wykonawcy  
 

 
Nazwa i siedziba Zamawiającego:  
Gmina Zawadzkie  
ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie  
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn.   
 

 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących                                    

z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zawadzkie 
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku 

 
 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia na następujących zasadach:  

cena ryczałtowa brutto: .................................................................................................... zł  

słownie złotych: ...................................................................................................................  

w tym podatek ..... % VAT .................................................................................................. 

 

Cena ryczałtowa wynika ze stawek wskazanych w kosztorysie informacyjnym.  



 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.  

2. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w SIWZ oraz w art. 22 ust. 

1 Pzp oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia 

potwierdzające spełnianie tych warunków.  

3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. 

Oświadczenie to obejmuje również w stosunku do osób fizycznych oświadczenie                       

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp.  

4. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

PZP i zgodnie z treścią art.26 ust. 2d, Ustawy Pzp dołączam/y do oferty listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy  

5. Wadium w kwocie 15 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) zostało wniesione w dniu 

………….…..w formie: ……………………………………….........................………………….  

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                  

w SIWZ.  

7. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany                         

i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  

 

8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia*:  

a) wykonanie .......................................................................................................  

b) wykonanie .......................................................................................................  

c) wykonanie .......................................................................................................  

d) wykonanie .......................................................................................................   

 

 

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

    Podpisano  

            (upoważniony przedstawiciel wykonawcy)  

 

* brak informacji o powierzeniu podwykonawcy części zamówienia oznacza że wykonawca sam wykona zamówienie 


