
 

 

 
Załącznik Nr 2 

 

ZPIN.271.1.2020 

-WZÓR- 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa:   ............................................................................................................... 

Siedziba:  ............................................................................................................... 

Numer telefonu: ............................................................................................................... 

Numer faksu:  ............................................................................................................... 

Adres e-mail:  ............................................................................................................... 

Numer REGON: ............................................................................................................... 

Numer NIP:  ............................................................................................................... 

 

Dane dotyczące Zamawiającego 

 

Gmina Milejczyce 

ul. Szkolna 5 

17-332 Milejczyce 
 

Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Milejczyce” nr sprawy: ZPIN.271.1.2020, 

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za 

cenę: 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) za niżej wymienioną wartość : 

 

Zadanie 

Okres 

realizacji 

[miesiąc] 

Cena ryczałtowa 

netto 

[zł/miesiąc] 

VAT 

[%]  

Cena ryczałtowa 

brutto 

[zł/miesiąc] 

Wartość brutto 

[zł] 
(kol. 2 x kol. 5) 

 

1 2 3 4 5 6 

Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów z nieruchomości, na 

których zamieszkują 

mieszkańcy na terenie Gminy 

Milejczyce 

12     

Zorganizowanie i prowadzenie 

punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych 

(PSZOK) w gminie 

Milejczyce 

12     

RAZEM    

 

Oświadczamy, że łączna cena oferty wynosi:
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 …………………………zł netto (słownie: …………………..…………………………………….…… 

……….……………………………………………………………………………………………………) 

 

stawka VAT ………. % 

 

 ………………………. zł brutto (słownie: ……………………........................................................ 

.................…………………………………………………………………………………………………...). 

 

Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury VAT - …………dni 

 

 

Oświadczamy, że : 

 

 odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady (w tym odpady 

zielone) będą przekazywane do (nazwa i lokalizacja instalacji):  

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

 

 odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zbierane odpady komunalne będą 

przekazywane do (nazwa i lokalizacja instalacji): 

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

 

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

 cena zawiera także koszt dostawy worków i pojemników w ilościach wskazanych w SIWZ 

 zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 

uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty 

 w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

 uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane Wykonawcy oraz 

postanowienia umowy, w tym warunki płatności, zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego 

 

 

Oświadczenie dotyczące powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom: 
Powierzymy wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom: 

 

Lp. Część zamówienia powierzona do 

realizacji podwykonawcom 

Firma (nazwa) podwykonawcy 

   

   

   

 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon...................................................Fax......................................................... 

adres e-mail:.................................................. 

Zakres*: 
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- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

 
* - właściwe podkreślić 

 

Dokumenty 
 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:  

1........... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ……… ………. ……….  

2........... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ……… ………. ……….  

3........... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ……… ………. ……….  

4........... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ……… ………. ……….  

5........... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ……… ………. ……….  

6........... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ……… ………. ……….  

7........... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ……… ………. ……….  

8........... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ……… ………. ……….  

9........... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ……… ………. ……….  

 

Zastrzeżenie wykonawcy 
 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

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

 

Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………………………………

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

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

............................................... 
(miejscowość, data) 

___________________________________              
Czytelne podpisy lub pieczęcie imienne i podpisy 


