
 
Załącznik nr 1 do ogłoszenia  

Formularz oferty  
 

OFERTA 
............................................................. 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 
województwo: ................................... 
REGON: ........................................... 
NIP: .................................................. 
Nr telefonu: (0- ).............................. 
Nr fax: (0- )..................................... 
e-mail: .............................................. 

GMINA OLEŚNICA  
ul. 11 Listopada 24  
56-400 Oleśnica   

 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu na zadanie pn.  

(nr sprawy: RGNiO Ś.7.U. 2017 ) 
 

Odbiór i transport odpadów komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści  niezamieszkałych, 
poło żonych w granicach administracyjnych gminy Ole śnica  

1. Oferujemy wykonanie usługi b ędącej przedmiotem zamówienia za nast ępującą warto ść 
ryczałtowa brutto w okresie od 02.05.2017 r. do 31. 12. 2017 r. :  
 
................................ zł( słownie złotyc h: ................................................ ......................... ). 
w tym:  
- warto ść netto ....................................... zł  
- podatek VAT ........ % .......................... ............. zł 
 
1.1. Miesi ęczne wynagrodzenie- ryczałtowe wykonawcy wynosi : … ................................. zł/ 
brutto  
 
2. Gwarantujemy stałość w/w ceny w okresie trwania umowy.  
Cena obejmuje: 
- przypisane prawem podatki 
- wszelkie opłaty 

- wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia   
 
3. Deklarujemy termin wykonania usługi w terminie od 02.05.2017 r. do: 31.12.2017 r.   
4. Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik nr 3 do )  
 
5. Oświadczamy, że oferowane przez naszą Firmę usługi są zgodne z wymaganiami Zamawiającego  
 
6. Zapoznaliśmy się ze dokumentacją przetargu  . Otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do 
właściwego przygotowania oferty. W przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z  
projektem umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą w okresie 30 dni od dnia, w którym 
upływa termin składania ofert. 
 
7. Oświadczamy, że spełniamy/ będziemy spełniać ) * , wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U.  z dnia 25 stycznia 2013 r. 
poz. 122),  
8. Oświadczamy, że osobą do kontaktów i dokonywania bieżących ustaleń z zamawiającym jest: 
 
.................................................................., tel. ........................................ e-mail ….................................. 
 



.................................................................., tel.......................................... e-mail ….................................. 
 
 
9. Przedmiot zamówienia wykonawców z udziałem /bez udziału podwykonawców ) *  
Zakres zamówienia( wyszczególnić ) …………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………….  
10. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w 
odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione. 
 
11. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w  wysokości, tj. 8% ceny ofertowej brutto czyli ......... 
zł, (słownie ..........................................................................................), w formie 
......................................... – najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
 
12. Integralną częścią oferty są: 

1. załączniki do oferty wymagane  jako niezbędne 
2. wzór umowy 
3. ............................................................................................ 

 
 
 
 
 

............................................. 
(miejscowość i data) 

....................................................... 
(podpis i pieczęć  osoby(osób) uprawnionej(ych) 

  do reprezentowania Wykonawcy  
 
 
 
 
 
 
 
 

)* niepotrzebne skreślić  
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


