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FORMULARZ OFERTY 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa: ………………………………………………………………………………………………….…. 

Siedziba: ………………………………………………………………………………………………….. 

Nr tel/fax …………………………………………………………………………………………………. 

 e-mail ……………………………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………………………….  REGON …………………………………………............ 

Nr konta bankowego  …………………………………………………………………………….... 

Adres do korespondencji …………………………………………………………………….…… 

1. Nawiązując do ogłoszonego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonania 

zamówienia o nazwie : „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chotcza w latach  

2021 - 2022”  

 
Kryterium 1 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

a) Ustalenie ceny za wykonanie całości zamówienia. Stawka za 1 Mg …………………….  zł 

neto odebranych, przetransportowanych odzyskanych i unieszkodliwionych odpadów 

Mg (szacowana masa odpadów – 500 Mg/ 24 m-cy) Łączna cena za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia wynosi: 

Cena ofertowa netto ....................... zł (słownie: ..................................................................................) 

podatek VAT (....... %) ........................ zł. 

Cena ofertowa brutto ....................... zł (słownie: ...............................................................................),  

 
 
Kryterium 2 
Deklarujemy płatności faktury w terminie ……………………… (min. 14 dni – max. 30 dni)  

słownie:………………………………………….……..dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, na 

zasadach określonych w ogólnych warunkach umowy.  

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



1) akceptujemy warunki płatności, 

2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do 

nich żadnych zastrzeżeń, 

3) oświadczamy, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie 

niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą 

mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie 

wykonanie przedmiotu umowy, 

4) akceptujemy istotne postanowienia umowy /projekt umowy/ przedstawiony przez 

Zamawiającego, 

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, 

6) oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następującemu podwykonawcy/-om: 

7) oświadczamy, że wypełniam obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub 14 RODO         

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

8) oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej 

ofercie do celów związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018r. , poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych z związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str.1). 
**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art.14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 
1.Wykonawca informuje, że: 

a) wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE1 prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i 

usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru 

 
1 Wykonawca usuwa niepotrzebne 



lub usługi powodująca obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług u Zamawiającego to…………….zł netto 

2.Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem/ małym/ średnim przedsiębiorstwem (nie potrzebne 

skreśl). 

 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 

i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

 

 

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

(wskazać firmę podwykonawcy/–ów lub wpisać nie dotyczy) 

następujące części robót:  

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

(należy wskazać zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców lub wpisać 

nie dotyczy) 

9) w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

10) oferta została złożona na …………………….. stronach. 

 

 

.................................., dn.     _ _ . _ _ . _ _ _ _r.                          ................................................................. 

Podpis osób uprawnionych do składania  

świadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

oraz pieczątka / pieczątki 

 


