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Wykonawca: 
 
 

………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu: 

 

…………………………………………………………………………………… 

NIP/PESEL  
 

…………………………………………………………………………………. 

KRS/CEiDG 

 

reprezentowany przez: 
 
……………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

Zamawiający: 
 
Gmina Suchożebry 

Ul. Aleksandry Ogińskiej 11 

08-125 Suchożebry 

O F E R T A 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Suchożebry 

Przystępujemy do postępowania i oferujemy wykonanie zamówienie na warunkach jak niżej: 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, za cenę: 

CZĘŚĆ I brutto 

1 

wartość umowy 

z wiersza 6 kolumny G Tabeli nr 2 (z arkusza 
„wartość zamówienia”) Formularza cenowego  

 

2 

wartość zamówienia opcjonalnego 

z kolumny D Tabeli nr 3 (z arkusza „zamówienie 

opcja”) Formularza cenowego  

 

3 
CENA OFERTY 

suma wartości z wiersza 1 i 2 powyżej 
 

 

Cena oferty słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………zł. 

zgodnie z Formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty. 

Oświadczamy, że cena oferty została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, 

posiadaną wiedzę i doświadczenie a także wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, 

pozwalające na jego należyte wykonanie. 

 

2.Termin realizacji zamówienia wynosi: 

od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 
 

3. Termin płatności 

W pełni akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności określone w projekcie umowy. 

4. Oświadczamy, że: 

☐ wykonamy       ☐ nie wykonamy  
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zamówienie siłami własnymi*). 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome należy 

podać również dane proponowanych podwykonawców) 

1) .................................................................................................................................. 

2) .................................................................................................................................. 

5. Oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp, że wybór mojej oferty*1: 

☐   nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

☐  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących     

towarów/usług: 
 

                                                                                                                             

…………………………………………………… - ………………………….. zł netto 

              Nazwa towaru/usługi                         wartość bez kwoty podatku VAT 

 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym                           

z klauzulą informacyjną umieszczoną w SIWZ, z projektem umowy oraz wszystkimi innymi 

dokumentami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanymi 

określonymi w nich warunkami.  

9. Oświadczamy, że: 

☐   zamierzamy skorzystać  ☐   nie zamierzamy skorzystać 

z  możliwości  przekazania  ustrukturyzowanej  faktury  elektronicznej  na zasadach  określonych   

w ustawie   z   dnia   09   listopada   2018   r.  o   elektronicznym   fakturowaniu   w zamówieniach  

publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-prawnym 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2191) na zasadach opisanych w SIWZ. 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 

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

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3. 

11. Wadium ……………………..w kwocie ………………… zł zostało wniesione w dniu ........................... w formie 

…………………………………………………..……….  

     Wadium w formie pieniężnej należy zwrócić na konto 

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

     W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – Prawo  

     zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.  

W załączeniu: 

Formularz cenowy  

Imię ……………...............…..Nazwisko………..........…..…….. 

 

Miejsce i data  ......................... Podpis ....................................................... 
                                                                                                               /umocowany przedstawiciel wykonawcy określony 

                                                                                                                 w dokumencie rejestrowym lub pełnomocnik/ 

 
*) zaznaczyć właściwe 
1 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
2  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).  
3 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) 


