
Załącznik Nr 1 do SIWZ 

(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

OFERTA WYKONAWCY  
 
 

Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................. 
 
Siedziba: ................................................................................................................................................ 
 
Adres poczty elektronicznej ............................................................................….................................. 
 
Strona  internetowa................................................................................................................................. 
 
Nr telefonu .......................................................................  
 
Nr faksu ........................................................................... 
 
Nr NIP .............................................................................. 
 
Nr REGON.......................................................................  
 
KRS ................................................................................. 
 
W związku z udziałem w przetargu nieograniczonym, w postępowaniu na wykonanie usługi pn:  
,,Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie  Gminy Czeremcha” oświadczamy, że: 

1. Oferujemy realizację całości przedmiotu zamówienia od 01.01.2016 r do 31 grudnia 2017 r 

za cenę ryczałtową: 

netto ...........................….................zł 

podatek VAT …....%,…..…….. zł 

brutto ......................... …................ zł,  słownie ...................................................................... …............. 

………………………………………………………………….. zł.  

Przy czym wynagrodzenie za jeden miesiąc  realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:  

netto ...........................zł/m-c 

podatek VAT …....%,…..…….. zł/kwartał 

brutto .........................  zł/m-c,  słownie ................................................................................. …............. 

………………………………………………………………….. zł 

2. Oferujemy termin płatności faktury w i lości  ……………………… dni    

2.  Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

3. Oświadczamy, że będziemy realizowali przedmiot zamówienia od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do 



niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz zdobyliśmy niezbędną wiedzę do 

prawidłowego sporządzenia oferty .  

5. Akceptujemy wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego 

postępowania. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.  

7. Zamierzam/ nie zamierzam* udzielić część zamówienia podwykonawcom. Podwykonawcom zamierzam 

powierzyć ........................................................................................................................... 

8. Oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%  ustalonej w umowie ceny ofertowej brutto w 

formie ................................................................................. …...................................................................... 

9. Wyrażamy zgodę na termin płatności …………… dni od daty dostarczenia faktury. 

10.  Oferta została złożona na  ........................ … kolejno ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1 ..................................................................................... 

2. .....................................................................................  

3 ....................................................................................  

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

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

 

 

 

Dnia .................................................  ................................................................................................  

                                                                        / upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e)Wykonawcy/ 

 

 

 

*/niepotrzebne skreślić/ 


