
 

Zał. nr 1.1 

       /pieczęć Wykonawcy/                                                                   

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

Zamawiający: Strzeleckie Wodociągi i kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
47-100 Strzelce Op., ul. Mickiewicza 10. 
 

1. Nazwa i adres Wykonawcy 

....................................................................................................................................................   

....................................................................................................................................................     

powiat : .............................................................. województwo : ............................................................. 

tel. (kier.)...........................................................................  fax ................................................................. 

internet: http://............................................................... e-mail: ............................................................... 

Regon ..................................................................... NIP ........................................................................... 

Nr rachunku bankowego i nazwa banku ................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

2. Przedmiot oferty : 

 

„Usługa  zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych ( kod odpadu 20 03 07 ) 

z PSZOK w Szymiszowie” 

Nr 1/PKW/12/2021 

 
zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ). 

 

3. Po zapoznaniu się z warunkami przetargu podejmujemy się wykonać cały zakres zamówienia zgodnie 

z dokumentacją przetargową, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami za cenę ofertową brutto 

(łącznie z VAT) : 
    

........................................................ zł brutto, 

słownie .......................................................................................................................................................), 

w tym VAT 8 %, tj. .................................... zł. 

 

4. Termin płatności: 

............................................................................................. 

 

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  do 6 miesięcy  od dnia podpisania umowy. 

6. Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia:  jak w SWZ. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i z tytułu gwarancji jakości, zgodnie z wzorem umowy, 

zamierzamy wnieść w formie ................................................................................................. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i warunki w niej zawarte 

przyjmujemy bez zastrzeżeń, oraz, że zdobyliśmy wszystkie inne konieczne informacje, potrzebne do 

właściwego  przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 



 

9. Oświadczamy, że w razie wyboru naszej oferty osoby, które będą wykonywały prace związane z  

realizacji zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

10. Oświadczam, że  jestem związany niniejszą ofertą na okres 30 dni, zgodnie z SWZ. 

11. Oświadczam, że zawarty w SWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. Składamy niniejsza ofertę przetargową we własnym imieniu/jako lider konsorcjum zarządzanego 

przez .......................................................................................................................................................... 
(nazwa lidera) 

13. Przyjmujemy warunki płatności ujęte w projekcie umowy. 

14. Realizacja w systemie podwykonawstwa : 

        Niżej wskazaną część zamówienia wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy : 

            

Zakres zlecany podwykonawcy Nazwa i adres podwykonawcy 

  

  

 

W przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający uzna, że całe zamówienie zostanie 

wykonane przez Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy. 

 

15. Informujemy, że wybór naszej oferty: 

9.a.i.1.1) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.* 

Zgodnie z dyspozycją art. 225 ustawy PZP wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, 

czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W takiej sytuacji Wykonawca składa 

informację w ofercie. 

9.a.i.1.2) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących 

towarów lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:* 

 

 

 

        …...……………………………          -  ………………………….………zł netto                 

   Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi        wartość bez kwoty podatku VAT 

            

   ..………………………………… -  ………………………….………… zł netto 

   Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi        wartość bez kwoty podatku VAT 

* Brak wyboru przez Wykonawcę pkt 1) lub 2) interpretowane będzie przez Zamawiającego jako wybór pkt 1). 
 

16. 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 

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżone 

przez nas informację na wskazanych stronach nie mogą być udostępniane. 

Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na 

(proszę wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

............................................................ 
(podpis Wykonawcy) 

 

Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 

§ 1 Kodeksu karnego, oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu 

uzyskania zamówienia publicznego zgodnie z art. 297  § 1 Kodeksu karanego. 

 

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe X) 

TAK 

NIE 

Zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41): 

Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans 

(zestawienie aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR. 
Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR.  
 
 

 
 

 

 

 

Data .............................................          ........................................................... 
        Podpis Wykonawcy 



 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

1) Ilość odpadów wielkogabarytowych do zagospodarowania   -700 Mg 

 

2) Cena jednostkowa 1 Mg  odpadów wielkogabarytowych(netto) -.................................. 

 

3) Wartość : ilość odpadów(700 Mg) x cena jednostkowa (netto) -.................................. 

 

4) Podatek VAT 8 % od wartości      -.................................. 

 

5) Wartość brutto z VAT (cena ofertowa)     -.................................. 
 


