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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 ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. IiR.271.3.9.2016 na wykonanie 

zadania pod nazwą: 

 

„Odbiór 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 ryczałtowe miesięczne 

wynagrodzenie określone: 

 

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

 

podatek VAT 8% w kwocie: ………………….…złotych  

 

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

 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

3. Warunki płatności: wynagrodzenie wypłacane będzie w równych miesięcznych ratach 

w wysokości określonej w punkcie 1; zapłata wynagrodzenia nastąpi za każdy miesiąc 

świadczenia usługi. 

 

4. Oferujemy termin płatności : ……….. dni od otrzymania faktury częściowej za dany miesiąc 

kalendarzowy (wypełnić zgodnie z kryterium oceny ofert – 14, 21 lub 30 dni). 
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5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 

 

6. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym dotyczącym pojazdów (średni wiek 

pojazdów stanowi kryterium oceny ofert) 

 

Rodzaj potencjału technicznego 

wraz z opisem (np. typ, marka, 

rok, produkcji, wyposażenie, 

pojemność itd.) 

Ilość 

[szt.] 

Wykonawca polega 

na zasobach innego 

podmiotu (na 

zasadach określonych 

w art. 22a– należy 

wpisać TAK lub NIE
1 

Informacja 

o podstawie 

dysponowania
2 

Rok produkcji 

pojazdów 

 

Pojazdy specjalistyczne  

     

     

     
1
jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo 

zamówień publicznych należy wpisać TAK; Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić pisemne 

zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia 
2
należu 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” 

 

7. Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego 

zamówienia, tj. osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 

 

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

 

9. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać siłami własnymi/siłami 

Podwykonawców (niepotrzebne skreślić).  

 

10. 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. 

 

11. Oświadczamy, że wadium przetargowe zostało wniesione w formie ……………….. 

Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej – 

przelew bankowy) prosimy zwrócić na: 

 rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium 

 wskazany rachunek bankowy: ………………………………………………………. 
                                                                             (podać nazwę banku oraz nr konta) 

12. 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 
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Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 

   

   

 

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

będziemy dysponować taką ilością pojemników na odpady segregowane i zmieszane, aby 

zapewnić je wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych i częściowo 

zamieszkałych na terenie Gminy Głuszyca. 

 

14. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zostanie wniesione w formie: ……………………………………. 
 

15. 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 

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: ……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

16. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie 

w/w zamówienia 

 

17. Oferta została złożona na ……… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od 

strony nr …… do strony nr …… 

 

 

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

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 
 


