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

                                                                                       
                                                                
....................................................... 
( pieczęć firmowa wykonawcy )                                                                                
 
 
 

O F E R T A  
 
Nazwa Wykonawcy  
....................................................................................................................................................... 
 
Adres ( miejscowość, województwo) 
.............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
NIP ............................................................... REGON ............................................................... 
Telefon .....................................................      Fax ...................................................................... 
                                       
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z 
terenu gminy Przyłęk w okresie 01.07.2011 0 31.12.2011., zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenie  nr ........................ z dnia ……….......................... 
 
1.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto (z podatkiem 

VAT)…………………...........................zł 
słownie:........................................................................................zł zgodnie z ofertą. 

     w tym podatek VAT w wysokości ...........% wynosi ........................... zł. słownie:     
................................................................................................................................................ 

2.  Oświadczamy, Ŝe w/w usługi zostaną wykonane w terminach miesięcznych do 31.12.2011na warunkach 
określonych w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia. 

3.  Zobowiązujemy się do sprzedaŜy i dostarczenia do kaŜdego gospodarstwa domowego pojemnika na 
odpady bytowe ( na czarny worek) w cenie jednostkowej …………………………… zł. brutto 

4.  Roboty objęte zamówieniem wykonamy własnymi siłami* / z udziałem podwykonawców.*  
5. Następujące części zamówienia powierzymy do wykonania podwykonawcom: 
5.1. ................................................................................................................................................ 
5.2. ................................................................................................................................................ 
5.3. ................................................................................................................................................ 
5.4. ................................................................................................................................................ 
 
6. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia opisującą 

przedmiot zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i 
wyjaśnienia do przygotowania oferty.  

7.Oświadczamy, Ŝe cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia zamówienia. 
Oświadczamy, Ŝe przewidzieliśmy wszystkie okoliczności, które mają wpływ na cenę zamówienia.  



8.Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
9.Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami umowy będącej załącznikiem do SIWZ i 
akceptujemy ją bez zastrzeŜeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
10. Wadium w wysokości ...................zł, wnieśliśmy w dniu .............................. w formie 
....................................................................................................................................................... 
11.W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium. 
 
Do niniejszej oferty załączamy wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty: 

1. ……………………………………………………………………………………………... 
2. ……………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………………. 
6. ………………………………………………………………………………………………. 
7. ………………………………………………………………………………………………. 
8. ……………………………………………………………………………………………… 
9. ……………………………………………………………………………………………… 
10. …………………………………………………………………………………………….. 
11. ……………………………………………………………………………………………… 
12. ……………………………………………………………………………………………… 
13. ……………………………………………………………………………………………… 
14. ……………………………………………………………………………………………… 
15. ……………………………………………………………………………………………… 
16. ................................................................................................................................................ 
17. ................................................................................................................................................ 
18. ……………………………………………………………………………………………… 
19. ……………………………………………………………………………………………… 
20. ……………………………………………………………………………………………… 
 
Oferta została złoŜona na .......... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr  .......... 
 
 
 
 
 
..............................................                                 ……...............................................................   ( 
miejscowość i data )                                               ( podpisy osób uprawnionych do składania 
                                                                                                       woli w imieniu wykonawcy  ) 
 


