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Załącznik Nr 1 

 
Wykonawca: 

……………………………………

.…………………………………

……….(pełna nazwa/firma, adres) 

 

………………………………………..

… 
(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………

……………………………………

….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

nr telefonu ........................................... 

nr faksu  …........................................... 

adres e-mail………………………….. 

                          GMINA  GŁUSZYCA  

 ul. Grunwaldzka 55 

        58-340 Głuszyca 

 

 

O F E R T A 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego opublikowanego na stronie Zamawiającego 

www.bip.gluszyca.pl sygn. IiR.271.2.12.2017 na wykonanie usługi pod nazwą: 

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Cmentarza Komunalnego  

w Głuszycy przy ul. Cmentarnej” 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym  

1.1. cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadów: 

 

     „netto” ………............………………zł ( słownie „netto”: …….………………………..) 

 

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

 

     „brutto” ……............…………zł ( słownie „brutto”:………………………………..) 

 

1.2. cena za transport odpadów: 

     „netto” ………............………………zł ( słownie „netto”: …….………………………..) 

 

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

 

     „brutto” ……............…………zł ( słownie „brutto”:………………………………..) 

 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do dnia 31 grudnia 2018 r. 
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3. Warunki płatności: wynagrodzenie wypłacane będzie za każdy miesiąc wg wzoru – cena 

ofertowa za odbiór i zagospodarowanie odpadów x ilość faktycznie odebranych 

i zagospodarowanych odpadów + cena ofertowa za transport x ilość wykonanych kursów 

w danym miesiącu. 

 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych 

określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania. 

 

5. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym dotyczącym pojazdów  

 
Rodzaj potencjału technicznego 

wraz z opisem (np. typ, marka, 

rok, produkcji, wyposażenie, 

pojemność itd.) 

Ilość 

[szt.] 

Wykonawca polega 

na zasobach innego 

podmiotu– należy 

wpisać TAK lub NIE
1 

Informacja 

o podstawie 

dysponowania
2 

Rok produkcji 

pojazdów 

 

Pojazdy specjalistyczne  

     

     

     
1
jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, należy wpisać TAK; Wykonawca zobowiązany będzie 

przedstawić pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia 
2
należy użyć określeń wskazujących na faktyczny stosunek prawny podstawy dysponowania, np. gdy 

zaznaczono w poprzedniej kolumnie NIE to: zasoby własne, natomiast gdy zaznaczono TAK to: „pisemne 

zobowiązanie” 

 

6. Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego 

zamówienia, tj. osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 

 

7. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać siłami własnymi/siłami 

Podwykonawców (niepotrzebne skreślić).  

 

8. Oświadczamy, że złożona oferta: 

 nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług 

 prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 

   

   

 

9. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, w chwili podpisania umowy 

będziemy dysponować odpowiednią ilością kontenerów. 

 

10. Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że: 

 żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

 wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
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i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym 

uczestnikom postępowania: 

Lp. Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji 
Numery stron w ofercie  

od do 

    

    

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: ……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

11. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie 

w/w zamówienia. 

 
12. Informujemy, że zebrane odpady będą przekazywane do regionalnej instalacji przetwarzania 

odpadów (podać adres) ………………………………….. 

 

13. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest Pan/Pani ………………., tel. 

……………., adres e-mail ……………. 

 

 

 
Miejscowość, data .........................................                  Podpis osób  upoważnionych  

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 

 

 

 

Pieczęć wykonawcy 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

sygn. IiR.271.2.12.2017 

 

Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci 

nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach 

rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że 

spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia warunki udziału w postępowaniu, co oznacza że: 

1. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem 

zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

 

2. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

 

3. Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia /lub/ przedstawiamy pisemne zobowiązania innych podmiotów 

do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

/niepotrzebne skreślić/ 
 

4. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

5. Akceptuję/my warunki Zapytania ofertowego nr IiR.271.2.12.2017. 
 

 

 

Miejscowość, data .........................................                 Podpis osób upoważnionych  

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 
 


