
Załącznik  nr 1 

 

FORMULARZ  OFERTY 

 

„Odbiór odpadów komunalnych o kodach 20 02 01 i 20 03 01 z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa” 

 

Dane dotyczące Wykonawcy 

 

Nazwa:   ……………………………………………….………. 

Siedziba:  ………………………………….…………………….  

Numer telefonu: ……………….………………………….…………… 

Numer faksu:  ………………………………………………..……… 

Numer REGON: …………………………………………………..…… 

Numer NIP:  ……………………………………………………….. 

e-mail:    ……………………………………………………….. 

 

 

 
1. Nawiązując do Zapytania ofertowego pn. „Odbiór odpadów komunalnych o kodach 20 02 01 i 20 03 01 z 

terenu Gminy Miejskiej Nieszawa”, oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia opisanego w zapytaniu 

ofertowym: 

 

Za cenę ofertową brutto ………………………………….…….. zł za 10 miesięcy świadczenia usługi odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (suma iloczynów cen jednostkowych brutto) 

 

(słownie:…………………………………………………………………………………………… ..../100 gr) 

 

W tym: 

 Cena 

jednostko

wa 1 Mg 

netto/ m-c 

Cena 

jednostkowa 

1 Mg brutto/ 

m-c 

Szacunkowa 

ilość odpadów 

Mg/na cały 

okres 

realizacji 

zadania  

(tj. 10 

miesięcy) 

Iloczyn  (cena 

jedn. netto i 

ilość odpadów 

na cały okres 

realizacji 

zadania 

(tj. 10 miesięcy) 

Iloczyn  (cena 

jedn. brutto i 

ilość 

odpadów na 

cały okres 

realizacji 

zadania 

(tj. 10  

miesięcy) 

1 2 3 4 5 

Odpady pozostałe i popiół  

(niesegregowane, zmieszane 

odpady komunalne) 

  

358,017 

  

Bioodpady 

 

  
59,250 

  

Suma iloczynów cen jednostkowych NETTO   

 

BRUTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Oświadczamy, iż zebrane odpady przekażemy do Instalacji komunalnej w Służewie, ul. Polna 87,  

87-710 Służewo. 

3. Zamówienie wykonamy w terminie: od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 



4. Oświadczamy, że: 

1) w podanej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia; 

2) gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia w terminie podanym w zapytaniu oferto-

wym; 

3) akceptujemy warunki płatności - w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego; 

4) zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy w stosunku do niego żad-

nych uwag; 

5) wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

6) zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym oraz 

złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. 

6. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

 

- …............................................................zakres odpowiedzialności …................................................ 

tel./e-mail: …..................................................   

 

7. Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie*/ będzie*  prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 

bez kwoty podatku. 

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

Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie punktu 7 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do 

powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego. 

 

8. Oświadczamy, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 

2021 r. poz. 162, z późn. zm.) jesteśmy: (właściwe zaznaczyć znakiem X ) 

 mikroprzedsiębiorstwem 

 małym przedsiębiorstwem 

 średnim przedsiębiorstwem 

9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 

4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 

np. przez jego wykreślenie). 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

…………………………………………………………………………………….………….……. 

11. Niniejszym informuję, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                                       

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1913, z późn.zm.), zgodnie z art. 11 ust. 4:  

1) …………………………………………………………………………………..…………………… 

 



 

 

 

 ...............................................                                    ………………………….………………………… 

(miejscowość, data)      (pieczęć i podpis/y osób                   

                                                                                       uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

1) Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy i przedłożony wraz z dokumentem/ami potwierdzającymi prawo do reprezentacji 

Wykonawcy przez osobę/y podpisujące ofertę; 

2) Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie dokumenty i oświadczenia załączone do 

oferty.  

 


