
Załącznik nr 1 do SIWZ

Wykonawca:

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

...............................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

            Zamawiający: 
Gmina Bedlno
Bedlno 24
99-311 Bedlno

FORMULARZ OFERTOWY

Ja/ My, niżej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/wykonawców* występujących wspólnie: 

................................................................................................................................................................
(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie)

................................................................................................................................................ ..............
(Zarejestrowany adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie)

................................................................ ....................................................................................... 
                       ( tel/fax)                                                                                     (adres e-mail)

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez  Gminę 
Bedlno  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.   „Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno”.

składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i:

1. Oświadczam/y,  że  zapoznałem/liśmy  się  z  wymaganiami  Zamawiającego,  dotyczącymi 
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przedmiotu  zamówienia,  zamieszczonymi  w  SIWZ  wraz  z  załącznikami  i  nie 
wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

Cena ryczałtowa za
1 miesiąc 
w zl

Ilość miesięcy Cena ryczałtowa za 
wykonanie całego 
przedmiotu 
zamówienia

A B C D=B x C

Netto (bez podatku 
VAT)

….....................zł

(słownie zł:.................)

12 ….....................zł
(słownie zł:.................)

Podatek VAT …...% ….....................zł

(słownie zł:.................)

12 ….....................zł
(słownie zł:.................)

Brutto (z podatkiem 
VAT)

….....................zł

(słownie zł:.................)

12 ….....................zł
(słownie zł:.................)

3. Zobowiązujemy się  w przypadku wybrania naszej oferty, do wykonania przedmiotu zamówienia 
w terminie od dnia 01 stycznia 2017 roku  do dnia 31 grudnia 2017 roku.

4.  Oferowany  termin  płatności  faktury:   .........  dni  (od  daty   złożenia  u  Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury).

5.  Oferowana  liczba  akcji  promujących  selektywną  zbiórkę  odpadów 
komunalnych: ..................  (przeprowadzonych   w 5 placówkach oświatowych w   terminie  do 
dnia 31 grudnia  2017 roku). 

6. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą na czas określony w SIWZ.

7.  Oświadczam/y,  że  zrealizuję/emy  zamówienie  zgodnie  ze  SIWZ,   Opisem  Przedmiotu 
Zamówienia i wzorem umowy. 

8. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do 
podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. 
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9.  Wskazuję   instalacje  (w  szczególności  regionalną  instalację  do  przetwarzania  odpadów 
komunalnych),  do  których  będę  przekazywał  odebrane  odpady  komunalne   od  właścicieli 
nieruchomości  (zgodnie    z art. 6d ust. 4 pkt 5  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości  i  porządku  w  gminach  –   w  przypadku  niewielkich  ilości  odebranych  odpadów 
selektywnie  zebranych  niepodlegających przekazaniu  do  regionalnej  instalacji  do  przetwarzania 
odpadów komunalnych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady) :
1)........................................................

2)........................................................

10. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie**: 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

11.  Oświadczam/y,  że  zamierzam/y  powierzyć  realizację  następujących  części  zamówienia 
podwykonawcom**  (Opis  części  zamówienia,  którą  Wykonawca  zamierza  powierzyć  do  realizacji  przez 
podwykonawcę i nazwa podwykonawcy):
1).........................................................................................................................................................

2)..........................................................................................................................................................

12. Proponujemy  następującą lokalizację  Punktu/ów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(należy podać adres):
1)........................................................

2)........................................................

13. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:

1)........................................................

2)........................................................

3)........................................................

14. Ofertę niniejszą składam/y na ......................... kolejno ponumerowanych kartkach.

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

                                                                                                  …..............................................
(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić
** jeżeli dotyczy
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