
Załącznik nr 5 do SWZ 
 
 
 

   FORMULARZ  OFERTOWY 
 
 
 

                                                                                              Zamawiający:  
Gmina Pysznica  
ul. Wolności 322  
37-403 Pysznica     
 

Dane Wykonawcy 1:  
 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:   ............................................................................................................ 
…...................................................................................................................................................................... 
Zarejestrowany adres Wykonawcy:   .............................................................................................................. 
…...................................................................................................................................................................... 
NIP         ......................................................................................................................................................... 
REGON .......................................................................................................................................................... 
Osoba do kontaktu ......................................................................................................................................... 
Telefon  …...................................................................................................................................................... 
Nr faksu na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: ................................................................... 
e-mail ............................................................................................................................................................. 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 
RI.II.271.2.2021 o nazwie: 
 

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na których 
zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2022 

 

1.  Cena: 
 
1.1.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:  
 

Lp. Wyszczególnienie 

Cena za 1Mg 
odebranych i 

przetransportowanych 
odpadów  
netto w zł 

Podatek VAT za 1Mg 
odebranych i 

przetransportowanych 
odpadów w zł 

 

Cena za 1Mg 
odebranych i 

przetransportowanych 
odpadów brutto w zł  

Szacowana cena brutto 
odebranych i 

przetransportowanych 
odpadów w okresie 

obowiązywania umowy 

1. 

 

Cena za okres 
obejmujący od 
01.01.2022 r. 
do 31.12.2022 r. 
 

  

 

 

 
1.2. Informuję, że miesięczne zatrudnienie wynosi: ………………………….. osób. 
 

1.3. Oferuję / oferujemy termin płatności : ………………….. dni. 
            

    / Wykonawca winien zaoferować termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez  
       Zamawiającego w okresie do: 7 dni lub, 14 dni lub,  21 dni lub, 30 dni./ 

 

1.4. Oświadczam, że cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 

1 _______________________ 

 

W przypadku, gdy ofertę składać będą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – należy wpisać nazwę 
każdego z tych Wykonawców. 
 
 
 



2.  Oświadczenia: 
 

2.1.   Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.  
2.2.  Oświadczam, iż zapoznałem się z postanowieniami SWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz 

uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania.  
2.3.   Oświadczam, że zawarte w SWZ istotne postanowienia umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) 

zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na tych warunkach – w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

2.4.    Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na 
dzień otwarcia ofert.  

2.5.   Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w okresie od  1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 
roku. 

2.6.  Informuję, że zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach będziemy przekazywać odpady komunalne do 

        regionalnej instalacji o nazwie:   
………………………………………………………………………………………………… 

 

     2.7.   Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.*  
          Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom.*   
 

Lp. 
Zakres zamówienia do wykonania  

przez podwykonawcę 
Wartość usługi (brutto) 

   
 

2.8.   Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny  
         całkowitej (brutto) podanej w ofercie w formie: 

                ......................................................................................................................................... 
2.9.   Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach  

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

2.10.  Inne informacje: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 

3.   Załączniki:  
 

               Integralną część niniejszej oferty stanowią niżej wymienione załączniki: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

 

………………………..            
Miejscowość i data                                            
                                                …………………..………………………………………………………  

[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 

* niepotrzebne skreślić  


