
                                                       

Załącznik nr 2 do SIWZ  

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

/miejscowość i data/   

 
Nazwa i adres oferenta:  .................................................... 

tel.:   ........................................................   

fax:   ........................................................  

adres e-mail:    ........................................................  

NIP                            ....................................................... 

REGON                         ....................................................... 

 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 
Do Gminy i Miasta Żuromin 
       Pl. Piłsudskiego 3 

09-300 Żuromin 

 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu do składania ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin” 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu za cenę:  

 

Łączna cena ryczałtowa brutto za cały zakres zamówienia (za 6 miesięcy)  -      

………………..……..  zł 

   słownie: .................................................................................................................... 

   Cena zawiera podatek VAT w wysokości ……… % 

 

Lp Cena jednostkowa brutto  

za 1 miesiąc  

Łączna cena brutto 

 za cały okres tj. 6 miesięcy 

  

 

 

 

 

 



 
 

- 2 - 
 
3. Deklarowana częstotliwość odbioru odpadów segregowanych  

(papier, szkło, tworzywa sztuczne): 
 

 G częstotliwość minimalna przewidziana aktami prawa t.j.: 
zabudowa jednorodzinna w mieści – 1 raz z miesiącu; 
zabudowa wielorodzinna w mieście – 2 razy w miesiącu 
zabudowa jednorodzinna/wielorodzinna na wsi – 1 raz w miesiącu 

 
lub: 
 

G częstotliwość większa niż minimalna t.j.: 
zabudowa jednorodzinna w mieści – 2 razy z miesiącu; 
zabudowa wielorodzinna w mieście – 2 razy w miesiącu 
zabudowa jednorodzinna/wielorodzinna na wsi – 2 raz w miesiącu 

 

  Proszę o zakreślenie odpowiedniej częstotliwości 

W przypadku nie zakreślenia przez Wykonawcę  częstotliwości zamawiający przyjmie częstotliwość 
minimalną przewidzianą aktami prawa  i przyzna 0 pkt. 

 
 

4.  Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od 1 lipca 2015r do 31 grudnia 2015r. 

 

5. Nazwa Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, do 

których zostaną przekazane odebrane odpady: 

 

Zmieszane Odpady Komunalne – Instalacja:  ………………………………………………… 

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

 

 

Odpady zielone – Instalacja:  ……………………………………………………………………… 

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

 
 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej przyjęte. 
 
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz. 
 
8. Oświadczamy, że zawarty w siwz projekt umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na     
wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

 
9. Wadium w wysokości 15.000,00 złotych  zostało  złożone  w formie: 

............................................................................................................................................ 
 
10. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w określonej w siwz wysokości 8 %, tj. o wartości ............................zł, słownie 
.............................................................zł, w formie .................................................. 

     przed terminem podpisania umowy. 
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11. Podczas realizacji zamówienia : 

− nie przewidujemy udziału podwykonawcy  
− przewidujemy powierzenie podwykonawcy realizacji części zamówienia  dotyczącej:  
 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
12. Nazwa (firm) podwykonawców, jeżeli wykonawca powołuje się na ich zasoby na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art., 22 ust. 1 ustawy Pzp.: 

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

 
13. Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na 

stronach nr …………….. - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.               

 
14. Oferta została złożona na ................ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych  
 
15. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:** 
         1/............................................................................................ 
         2/............................................................................................ 
         3/............................................................................................ 
         4/............................................................................................ 
         5/............................................................................................ 
         6/............................................................................................ 
         8/............................................................................................. 
         9/............................................................................................. 
         10/............................................................................................. 
         11/............................................................................................. 
         12/............................................................................................. 

 
  * Niepotrzebne skreślić 

** Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub inne kopie, to muszą być one poświadczone przez oferenta za 
zgodność z oryginałem  

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

/Podpis i pieczątka Wykonawcy 
lub uprawniony przedstawiciel Wykonawcy/ 


