
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Do: 

Gmina Kodrąb 
22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb 

Tel/Fax: 446819325 
www.bip.kodrab.akcessnet.net 

 
Ofertę przetargową składa: 
 
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................... 
Adres:.............................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
Województwo: .............................................................  
Powiat:  ............................................................. 
Tel.   ............................................................ 
Fax.    ............................................................. 
REGON:   .............................................................  
NIP:    ............................................................. 
Osoba upoważniona do kontaktów : .............................................................................. 
 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym  
pod  nazwą: 
 

 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z terenu Gminy Kodrąb 
Numer sprawy: 271.4.2015 

 
 

przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie 
warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
 
1. Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie  
z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie: 
 
netto: ………………………………………………………………………………….…... zł 
słownie: .................................................................................................................... zł 
 
stawka podatku VAT (8%): .…………………………………………………………… zł 
słownie: .................................................................................................................... zł 
 
brutto: …………………………………………………………………………………..… zł  
słownie: ..................................................................................................................... zł 
 
 

http://www.bip.kodrab.akcessnet.net/


 

 
Oferuję (poniżej właściwą opcję zaznaczyć wstawiając „X”): 
 
a) odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego oraz zużytych opon dwa razy w okresie obowiązywania umowy  

(tj. z częstotliwością raz na pół roku)                                                                  – □, 

 
b) odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego oraz zużytych opon, co najmniej raz na trzy miesiące  

w okresie obowiązywania umowy (tj. z częstotliwością raz na kwartał)             – □. 

 
Uwaga: 
Brak zaznaczenia jednej z dwóch powyższych opcji, oznaczać będzie,  
że Wykonawca oferuje wykonanie usługi w podstawowym zakresie tj. odbiór 
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz zużytych opon, co najmniej raz na pół roku w okresie obowiązywania umowy. 
 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy 
wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. Przyjmujemy 
przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości 
przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi. 
 
3. Oświadczamy, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego. 
 
4. Oświadczamy, że wzór umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 
5. Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ i załączonym do niej wzorze 
umowy. 
 
6. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
7. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
8. Usługi objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
 
9. Zobowiązujemy się do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz zielonych do regionalnych instalacji do przetwarzania  

odpadów komunalnych, które mieścić się będą: 



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

…………………………………………………………………………………………………  
(należy wskazać nazwy i adresy regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,  

do których będą przekazywane zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone)  

 
10. Zobowiązujemy się do przekazywania bezpośrednio lub za pośrednictwem 

innego zbierającego odpady przyjęte w PSZOK oraz odebrane od właścicieli 

nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania  

z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U z 2013 r. poz. 21 poźn. zm.).W przypadku niewielkich ilości odebranych 

odpadów selektywnie zebranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych możliwe jest wskazanie podmiotu 

zbierającego te odpady 

tj.:………………………………………………………………………………….…………… 

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

(należy wskazać nazwy i adresy instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów / wskazać nazwy  

i adresy podmiotów zbierających odpady) 

11. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 
zamówienia: 
 
(jeżeli dotyczy): 
- wykonanie ................................................................................................................... 
- wykonanie .................................................................................................................. 
 
12. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy): 
Nazwisko, imię ............................................................................................ 
Stanowisko .................................................................................................. 
Telefon ............................................................. faks ................................... 
 
13. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty i załączniki : 
1) ................................................................................................................... 
2) ................................................................................................................... 
3) ................................................................................................................... 
4) ................................................................................................................... 
5) ................................................................................................................... 
6) ................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
...........................................                                      ................................................ 

(miejscowość i data)      (podpis osób(-y) uprawnionej 
do składania oświadczenia 
woli w imieniu wykonawcy) 



 


