
Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem 

odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli  nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych z terenu Gminy Tułowice” przedkładamy niniejszą ofertę. 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Tułowice 

ul. Szkolna 1 

49-130 Tułowice 

2. WYKONAWCA:1 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez : 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

    

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:2  

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / faks / e-mail] 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu. 
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera),  

z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja. 
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2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do 

SIWZ oraz jej modyfikacji, 

3) oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) za cenę: 

 

Cena ofertowa (ryczałtowa) brutto za jeden 

miesiąc  

/z uwzględnieniem wszystkich elementów 

ujętych w SIWZ/ 

………………………………………..………………zł 

 

słownie: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Cena ofertowa (ryczałtowa) brutto za 

całość zadania, tj.  cena ofertowa 

(ryczałtowa) brutto za jeden miesiąc x 24 

/z uwzględnieniem wszystkich elementów 

ujętych w SIWZ/ 

………………………………………..………………zł 

 

słownie: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

Podana wyżej cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego 

zamówienia. 

4) Termin płatności faktur za wykonaną usługę :  

Proponowany  termin płatności 

faktur  * 

 

14  dni  

30 dni  

* - zaznaczyć  krzyżykiem 

5) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

6) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia],3 

7) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 

niniejszego zamówienia; 

8) wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie zgodnym z podanym w rozdziale IV SIWZ, 

9)  w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć w miejscu i terminie wskazanym w rozdziale XIV SIWZ.  

                                                 
3 Niepotrzebne skreślić, 
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10) zaangażuję(emy) podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia w niżej określonym 

zakresie (wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca(y) przewiduje(ą) udział 

Podwykonawcy(ów): 

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

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

11) Oferta została złożona na [.................]  ponumerowanych stronach. 

 

5. PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) Wyko-
nawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu Wykonaw-
cy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do pod-
pisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) Wy-
konawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

      

      

 

 

 

 

 

 

 


