
Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

…………………………………          ………………………………. 
Pieczątka firmowa  Wykonawcy                                                                   /miejscowość, data/ 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa……………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba…………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu / faks…………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………… 

Nr NIP……………………………………………………………………………………………………………… 

Nr Regon………………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest:   

 
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących  z nieruchomości zamieszkałych  

z terenu gminy Zawadzkie w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 
 

składam/y niniejszą ofertę. 
 
2. Oferuję/oferujemy realizację zamówienia w zakresie określonym w SIWZ za cenę ryczałtową: 
 

a) Część I Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegające biodegradacji oraz 

odpadów zielonych -  zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy o odpadach. 

 
Cena wykonania zamówienia netto: ……………………………………..zł 
 
(słownie zł: ……………………………………………………………….………………………………….) 
 
Podatek ….% VAT  ……………………………………….………………….zł 
 
(słownie zł: …………………………………………………………….…….………………………………) 
 
Cena wykonania zamówienia brutto: ……………………………..……..zł 
 
(słownie zł: …………………………………………………………………………………………………..) 
 

 

Jednocześnie oświadczam, iż odległość instalacji od siedziby Zamawiającego wynosi    ........... km,  

co potwierdzam/y załączonym do niniejszej oferty wydrukiem mapy z naniesioną lokalizacją instalacji    
oraz siedziby Zamawiającego wraz z trasą przejazdu i podaną odległością 
 
 
 



b) Część II Zagospodarowanie pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób 

selektywny 

 
Cena wykonania zamówienia netto: ……………………………………..zł 
 
(słownie zł: ……………………………………………………………….………………………………….) 
 
Podatek ….% VAT  ……………………………………….………………….zł 
 
(słownie zł: …………………………………………………………….…….………………………………) 
 
Cena wykonania zamówienia brutto: ……………………………..……..zł 
 
(słownie zł: …………………………………………………………………………………………………..) 
 

   

 Jednocześnie oświadczam, iż  proponuję  ….  dniowy termin płatności  liczony od dnia otrzymania   

    przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury . 

 
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnoszę/wnosimy do niej                   

zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4. Oświadczam/y, że spełniam/y wszystkie warunki określone w SIWZ oraz w art. 22 ust. 1 PZP oraz 

że złożyłem/złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie 

tych warunków. 

5. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP . 

6. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

7. Oświadczam/y, że zawarty w SIWZ projekt/y umowy został/y przeze mnie/ nas zaakceptowany 

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

wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć wykonanie następującego zakresu zamówienia*: 

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

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

9. Wykonam/y zamówienie zgodnie z przedstawionym Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

obowiązującymi przepisami, normami i standardami. 

10. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 

Nazwisko, imię………………………………………………………………………………………………... 

Stanowisko……………………………………………………………………………………………………. 

Telefon………………………………………………………………………………………………………… 

zakres**: 

 do reprezentowania w postępowaniu 

 do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
 
      .................................................................... 
        Podpisano 
      (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 
 
* brak informacji o powierzeniu podwykonawcy określonego zakresu zamówienia oznacza,  

że wykonawca sam wykona zamówienie 
** niepotrzebne skreślić 


