
Załącznik nr 1 do SIWZ

Miejscowosścś i data…………………………………….

 ................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)  

O F E R T A  C E N O W A

Nawiązując do zaproszenia złozżenia oferty w  przetargu nieograniczonym na:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na Gminy
Charsznica  w okresie od 01.04.2020 r. do 30.12.2020r.”

zgodnie z wymaganiami okresś lonymi w specyfikacji istotnych warunkoś w zamoś wienia dla tego przetargu
składamy niniejszą ofertę:

Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy cenę w kwocie łącznej brutto: 

…...................................................... złotych

(słownie:……………………………………………………………………………………………………) w tym podatek VAT
Powyzższa cena obejmuje cały zakres zamoś wienia okresś lony w dokumentacji przetargowej - składowymi

zaoferowanej ceny są;

WYSZCZEGÓÓ LNIENIE ÓDPADÓÓ W ILÓSÓCÓ
ÓDPADÓÓ W

W MG
/RÓK 

SŁUZŻ ĄCA
PÓRÓÓ WNA
NIU ÓFERT

CENA  ZŁ
BRUTTÓ/MG

RAZEM W TYM VAT

odpady zmieszane 315,84
odpady ulegające biodegradacji oraz 
zielone

1

papier i tektura, opakowania 
wielomateriałowe, metale, tworzywa 
sztuczne typu PET, szkło

210,12

pozostałe 51,87
 RAZEM    

Informacja do punktacji;

Termin płatności faktury: …………… dni  (nalezży wpisacś14 lub 30 dni)

Adres instalacji komunalnych, do których będą przekazywane odpady zgodnie z  art. 6d ust. 4 pkt 5
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA!
W  pkt.  22.4  SIWZ  Zamawiający  wymaga  złozżenia  wraz  z  ofertą  informacji  o  powstaniu  u
Zamawiającego  obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaroś w i usług (VAT)
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, ktoś rych dostawa lub sświadczenie będzie prowadzicś  do
jego powstania, oraz wskazując ich wartosścś bez kwoty podatku.
Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 

Dane dotyczące Wykonawcy:

Imię Nazwisko osoby (osoś b) upowazżnionych do podpisania umowy: 

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

Numer telefonu/faksu: .…/ ……………………

Numer REGÓN: ..........................................Numer NIP: ..........................................

Adres kontaktowy email: ……………………………………………………………



UWAGA; proszę podać czytelny; adres e-mail i nr faksu, na który Wykonawca będzie otrzymywał
od Zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu
ofert.   W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej Wykonawcy, liczonymi od dnia
przekazania  informacji  należy  upewnić  się,  że  podany  adres  e-mailowy  i  podany  nr  faksu
funkcjonuje w sposób poprawny.

- Termin wykonania zamoś wienia zgodny z zapisami w SIWZ. 

- osświadczamy, zże cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamoś wienia;

- osświadczamy,  zże  uzyskalisśmy  od  Zamawiającego  wszelkie  informacje  niezbędne  do  rzetelnego
sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami okresś lonymi w SIWZ;

- osświadczamy, zże zapoznalisśmy się ze SIWZ i projektem umowy i nie wnosimy zżadnych zastrzezżenś
oraz uznajemy się za związanych okresś lonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 60 dni
od daty otwarcia ofert;

- osświadczamy,  zże  przedmiot  zamoś wienia zostanie zrealizowany w oparciu o zapisy okresś lone w
SIWZ;

- osświadczamy,  zże zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach, w miejscu i terminie okresś lonych przez Zamawiającego;

- osświadczamy,  zże  przedmiot  zamoś wienia  zrealizujemy  samodzielnie  /z  udziałem
podwykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..[nalezży wskazacś nazwę]*

- Ósświadczam, zże wypełniłem obowiązki  informacyjne przewidziane w art.  13 lub art.  14 RÓDÓ1)

wobec osoś b fizycznych, od ktoś rych dane osobowe bezposśrednio lub posśrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamoś wienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych nizż  bezposśrednio jego
dotyczących lub zachodzi   wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust.  4  lub  art.  14  ust.  5  RÓDÓ  tresści  osświadczenia  wykonawca  nie  składa  (usunięcie  tresści
osświadczenia np. przez jego wykresś lenie).
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osoś b fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogoś lne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* niepotrzebne skresś licś

Załącznikami do niniejszej ofert  y   są:  

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

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

…………...........................................
podpisy osoś b upowazżnionych do

składania osświadczenś  woli w imieniu Wykonawcy


