
  Załącznik Nr 1 do SIWZ 

INW.271.1.6.2020 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiający: 

Gmina Modliborzyce 

ul. Piłsudskiego 63 

23-310 Modliborzyce 

A. Dane Wykonawcy/Wykonawców  
 

1. 
1
 Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: 

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

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

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 

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

NIP …………………………….……..………., REGON ........................................................ 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem:  

• adres korespondencyjny: 

………………………………………………………………………………………… 

• numer faksu: ……………………………………… 

• numer telefonu: …………………………………… 

• e-mail: ……………………………………………… 

• adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy znajdującej się na  

platformie ePUAP: ………………………………………………………………… 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę: 

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

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

 

 

 

                                                           
1 Powielić tyle razy ile to potrzebne 



2. Informuję, że jestem małym lub średnim przedsiębiorstwem
2
 

tak  

nie 

B. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego                   

w trybie przetargu nieograniczonego przez Gminę Modliborzyce którego przedmiotem 

jest zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Modliborzyce składam/y 

niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu umowy i oferujemy:  

 

Oferowana cena za 1100 Mg: 

 

Cenę oferty brutto  w wysokości ……………………………… zł 

 

(słownie): ………………………………………………………………………………………. 

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

 

Na wyżej wymienioną cenę składają się następujące elementy: 

1) Cena jednostkowa netto …………………….……. zł/1Mg odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym zaopatrzenia i wymiana worków do 

gromadzenia odpadów komunalnych, 

2) Szacowana ilość odpadów komunalnych – 1100 Mg, 

3) Stawka VAT …… % 

 

Termin płatności faktury  

Oferowany termin płatności wynosi: ………….....
3
 dni, liczony od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury potwierdzającej usługę. 

C. Oświadczenia  

1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 

2. Oświadczam/y, że wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na wymienionych we wzorze umowy warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

                                                           
2 Mikroprzedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EURO, 

Małe przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EURO. 

Średnie przedsiębiorstwo które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których 

roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowanie przekracza 43 milionów EURO.  (zaznacz właściwe) 

3
 Termin płatności faktur będzie oceniany w kryterium oceny ofert na zasadach określonych  w Rozdziale 12 SIWZ 



3. Oświadczam/y, że cena jednostkowa podana w niniejszym formularzu jest ceną stałą            

i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy, 

4. Oświadczamy, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie 

niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie 

mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za 

odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy.   

5. Zobowiązujemy się dotrzymać oferowanego terminu realizacji zamówienia. 

6. Wadium zostało wniesione w formie ………………………………………………… 

7. Wadium należy zwrócić na nr konta:  

……………………………………………………w banku: …………………………   

…………………………………………………………………….(jeżeli dotyczy). 

 

 

8. Zastrzegam, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ..... do nr 

........ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje 

i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne. 

 

D. Podwykonawstwo  

 

Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcy/-

om
4
: 

….………………………………………………....................................... 
(wskazać firmę podwykonawcy/ów) 

 

następujące części  usług: 

……………………………………………………………………………… 
(należy wskazać zakres usług przewidzianych do wykonania przez podwykonawców)  

 

E. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO 
5
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu
6
. 

 

                                                           
4 W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać 
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
6 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).  
(dotyczy osób których dane  służą do wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu(art. 22a ustawy Pzp), osób 

kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako 

podwykonawca). 

 

 

 



F.  Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

 

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 
 

 

 

……………………..………………. 

              Miejscowość, data 

 

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

Elektroniczny kwalifikowany podpis osób/osoby 

uprawnionych/uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 


