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Formularz - załącznik Nr 1 
 

 
Pieczęć wykonawcy 

 
FORMULARZ OFERTY  

 
pełna nazwa Wykonawcy 

 
..............................................................   .............................. dnia ................ 
..............................................................    (miejscowość, data) 
adres siedziby Wykonawcy 
ulica...................................................... 
miasto .................................................. 
województwo ...................................... 
Nr NIP ................................................. 
Nr REGON .......................................... 
nr telefonu ............................................ 
nr faksu  …........................................... 
adres e-mail ......................................... 
                          GMINA  GŁUSZYCA  

 ul. Grunwaldzka 55 

        58-340 Głuszyca 

 
 

O F E R T A 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. IiR.271.3.5.2013 na wykonanie 
zadania pod nazwą: 
 

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Głuszyca z nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych” 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz w projekcie umowy - za wynagrodzenie określone: 
 
     „netto” ………............………………zł ( słownie „netto”: …….………………………..) 

 
podatek VAT ……..% w kwocie: ………………….…złotych  
 

     „brutto” ……............…………zł ( słownie „brutto”:………………………………..) 
 
Powyższe wynagrodzenie obejmuje cały okres świadczenia usługi, tj. 18 miesięcy.  
 
W przeliczeniu na wynagrodzenie wypłacane w 18 miesięcznych ratach, ryczałtowa 
miesięczna cena ofertowa wyniesie: 
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     „netto” ………............………………zł ( słownie „netto”: …….………………………..) 
 

podatek VAT ……..% w kwocie: ………………….…złotych  
 
     „brutto” ……............…………zł ( słownie „brutto”:………………………………..) 
 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: od 01 lipca 2013 do dnia 
31 grudnia 2014 r. 

 
3. Warunki płatności: wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym, które wypłacane będzie w 18 równych miesięcznych 
ratach; zapłata wynagrodzenia nastąpi za każdy miesiąc świadczenia usługi. 
 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 

 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni. 

 
6. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać siłami własnymi/siłami 

Podwykonawców (niepotrzebne skreślić). Części zamówienia, które wykonywać będą 
Podwykonawcy.....................……………............................................................................... 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 

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

 
8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty (na podst. art. 297 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 

 
9. Oświadczamy, że wadium przetargowe zostało wniesione w formie……………….. 
 
10. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, w chwili podpisania umowy 

będziemy dysponować taką ilością pojemników na odpady zmieszane i pozostałości po 
segregacji, aby zapewnić je wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych 
i częściowo zamieszkałych oraz taką ilością pojemników i worków na odpady 
segregowane, aby zapewnić ich dzierżawę, najem lub inną formę dysponowania wszystkim 
zainteresowanym właścicielom nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych 
na terenie Gminy Głuszyca. 
 

11. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy zostanie wniesione w formie: ……………………………………. 

 
12. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach 

…., niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. 
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13. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie 

w/w zamówienia 
 
14. Oświadczamy, że Wykonawca, którego reprezentujemy: 

a. nie należy do grupy kapitałowej*, 
b. należy do grupy kapitałowej*. 
 

15. Oferta została złożona na ……… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od 
strony nr …… do strony nr …… 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
  

 
Lp. 

 
Wykaz złożonych dokumentów do formularza ofertowego** 

Załącznik 
nr 

1 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do 
SIWZ 

 

2 

Zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane przez starostę 
właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 28 ust. 
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 
1243 ze zm.) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) 

 

3 

Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) prowadzonego przez marszałka 
województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu 
utworzenia ww. rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 
ww. ustawy 

 

4 Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług – załącznik nr 3 do SIWZ  

5 Dokumenty potwierdzające, że usługi zostały lub są wykonywane należycie  

6 
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych – załącznik nr 4 
do SIWZ 

 

7 
Oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia – załącznik nr 
5 do SIWZ 

 

8 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 
6 do SIWZ 

 

9 
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową 

 

10 
Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

 

11 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 7 do SIWZ 

 

12 
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert 
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13 Oświadczenie osób fizycznych – załącznik nr 8 do SIWZ  

14 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika  Urzędu Skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca  nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert 

 

15 

Aktualne zaświadczenie właściwego  oddziału Zakładu  Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 
Wykonawca  nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego  organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące  przed upływem terminu składania ofert 

 

16 
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie  określonym w 
art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 

17 
Aktualna  informacja Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art.24   ust.1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionych nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 

18 
Aktualna informacja Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art.24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionych nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 

19 
Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom – załącznik nr 9 do SIWZ 

 

20 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 10 
SIWZ  

 

21 Dowód wniesienia wadium  

22 
Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to 
osoba upoważniona do reprezentowania z mocy prawa 

 

23 

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

24 
Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów 

 

 
 
 
 
                    __________________________ 
                     podpis osoby /osób/ upoważnionej 

 
*niepotrzebne skreślić 
**w przypadku, gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, załącza do oferty oświadczenie, 
iż dany załącznik go nie dotyczy 


