
Załącznik nr 1 do SIWZ
  

(pieczęć Wykonawcy)

REGON ……………………….........................................

NIP ………………………….............................................

KRS (jeśli posiada) …........................................................

Gmina i nr wpisu do ewidencji dział. gosp. (jeśli posiada):

….........................................................................................
Numer telefonu: ………………………….........................
Numer faksu: ……………………………..........................
                                                                                               Urząd Gminy
                                                                                               w Janowicach Wielkich 
                                                                                               ul. Kolejowa 2
                                                                                                              58-520 Janowice Wielkie

 
FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz 

ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych  powstałych na terenie gminy Janowice 
Wielkie”

1. OFERUJEMY  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  ze  wszystkimi  warunkami 
zawartymi w SIWZ, za wynagrodzenie:

L.p. Element kalkulacyjny oferty Cena netto za 
wykonanie usługi 
w okresie umowy

Podatek 
VAT

Cena brutto za wykonanie 
usługi w okresie umowy

Waga 
elementu 
kalkulacyj
nego

Cena brutto za 
wykonanie 
usługi w 

przeliczeniu na 
jednostkę

-1- -2- -3- - 4 - - 5 - - 6 - - 7 -

1 Wykonanie usługi 
zgodnie z §4 pkt.1 a  oraz 
pkt 2 a -x wyłączeniem §4 

pkt. 2 b, s  umowy 

70,00%               zł/os
.

2 Wykonanie usługi 
zgodnie z §4 pkt.  2 b 

umowy 

20,00%        zł/poj. 120 l.

3 Wykonanie usługi 
zgodnie  z §4 pkt 2 s 

umowy

10,00%          zł/m³

Uwaga: Na otwarciu ofert do obliczenia ceny oferty odczytane zostaną kolumny 2 i 5.



2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem/am się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 
uznaję się za związanego/ą określonymi w niej zasadami postępowania – w terminach i pod 
warunkami w niej określonymi.

3. OŚWIADCZAM, że  uzyskałem/am  wszystkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania 
oferty i wykonania umowy.

4.DEKLARUJĘ, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są 
kompletne, prawdziwe i rzetelne.

5.OŚWIADCZAM,  że  zapoznałem/am  się  z  postanowieniami  umowy.  Zobowiązuje  się  w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. PRZYJMUJĘ warunki płatności określone we wzorze umowy.
7.OFERTĘ niniejszą składam na ……………….. kolejno ponumerowanych stronach.
8*.OŚWIADCZAM,  iż  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji,  które  nie  mogą  być  udostępniane  innym  uczestnikom 
postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: (podać strony 
Oferty) ……………………… 

9*. OŚWIADCZAM, że przedmiot zamówienia będę realizował przy udziale podwykonawców 
i  zamierzam  powierzyć  podwykonawcom  wykonanie  następujących  części  przedmiotu 
zamówienia:

Lp. Zakres usługi powierzony podwykonawcy Nazwa i adres podwykonawcy
1

2

3

4

……………………….. dn. ……… 2013 r.                           ……………………………………
miejscowość                                                                                         pieczęć/pieczęcie i  podpis(y) 

                    osoby lub osób upoważnionych

    do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne proszę skreślić


