
                                                                                                            Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

Zadanie:  „Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych powstałych 

na terenie Gminy Janowice Wielkie” 
 

 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  UG 2710.2.T.O.2016 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, Polska 
 

2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

  
 
 

 

  
 
 

 

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW W ZAKRESIE OFERTY:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  
 

4. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi pn.: „Świadczenie usług w 

zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy Janowice 

Wielkie”, oferuję(-my) wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na 

następujących warunkach: 

 

a) Cena  brutto za wykonanie usługi ….................................zł  

(słownie: 

........................................................................................................................................zł), w 

tym VAT ..........%,  

 

Cena  netto za wykonanie usługi ............................................zł 

(słownie: 

...........................................................................................................................................zł). 

 

b) jeżeli dotyczy - Deklarujemy następujące pojazdy (pojazd), do  wykonania 

zamówienia, spełniające co najmniej normę EURO 5 w zakresie emisji spalin, tj.: 

 

 

 



Lp. Przeznaczenie pojazdu 

zgodnie z SIWZ 

Numer  

rejestracyjny 

pojazdu 

Norma  

emisji spalin, 

którą spełnia 

wskazany 

pojazd  

(co najmniej 

EURO 5)  

Dokument/y potwierdzające spełnienie normy emisji 

spalin co najmniej EURO 5 

Dowód rejestracyjny albo Inne dokumenty jeżeli z 

dowodu rejestracyjnego jednoznacznie nie wynika 

spełnienie normy emisji spalin co najmniej EURO 5 

(należy wymienić załączone do oferty dokumenty)  

 

1 2 3 4 5 

 

 

1. 

Pojazd przystosowany do 

odbierania odpadów 

komunalnych zmieszanych 

(śmieciarka), 

 

  - załączam,* 

- nie załączam* 

 

 

2. 

Pojazd przystosowany do 

odbierania odpadów 

komunalnych zmieszanych 

(śmieciarka), 

 

  - załączam,* 

- nie załączam* 

 

3. 

Pojazd przystosowany do 

odbioru selektywnie 

zebranych odpadów 

komunalnych, 

 

  - załączam,* 

- nie załączam* 

 

4. 

Pojazd przystosowany do 

odbioru selektywnie 

zebranych odpadów 

komunalnych, 

 

  - załączam,* 

- nie załączam* 

 

5. 

Pojazd do odbierania 

odpadów bez funkcji 

kompaktującej 

  - załączam,* 

- nie załączam* 

6. Pojazd do odbierania 
prasokontenera  

  załączam,* 

- nie załączam* 

Razem liczba zgłoszonych pojazdów   

 

 

Oświadczam(-y), że cena uwzględnia odbiór i transport szacunkowych ilości (masy) odpadów 

w okresie realizacji zamówienia wymienione w rozdz. 3.1 SIWZ, wedle skali których 

Wykonawca kalkulował ofertę oraz wszystkie wymagania SIWZ wraz z jego załącznikami i 

obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (jest ceną kompletną); jest 

stała w okresie realizacji zamówienia. 

 

Ponadto: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz wzorem umowy i nie wnosimy do 

nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie 

wymagania Zamawiającego. 

5. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 



6. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom 

(jeśli dotyczy): 

………………………............................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………

……… 

7. Wadium w kwocie 10 000 zł zostało wniesione w dniu …………………………… w 

formie …......................................... (dowód wniesienia wadium przy ofercie). 

Zwrot wadium prosimy dokonać na rachunek: 

…………………….………………………………… 

8. Jeśli dotyczy: tajemnicą przedsiębiorstwa objęte są strony nr 

…...................................................... oferty. 

 

 

.......................................                                                  …...................................................... 

   (miejscowość, data)                                                    (podpis/podpisy osoby/osób 

uprawnionych  

                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy)   
 


