Załącznik nr 1 do SIWZ
składa każdy wykonawca przystępujący do postępowania

Dane Wykonawcy
…………………………………………
…………………………………………
Nazwa wykonawcy

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Adres wykonawcy

NIP…………………………………….
REGON……………………………….
Nr telefonu…………………………….
…………………………………………
Adres e-mail

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Aleja Zwycięstwa 19
87-860 Chodecz
FORMULARZ OFERTOWY
1. Nawiązując postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór
i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Lubraniec, składamy niniejszą ofertę na realizację przedmiotowego
zamówienia:
- zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Cena oferty netto (zł)

Termin płatności

Przewidywana roczna ilość
odpadów [Mg]

1

2

3

2200,00

Cena netto realizacji przedmiotu zamówienia:

............................................zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………)
Podatek VAT (….%) tj ……………………………………zł
Razem cena brutto: ………………………………………………………………zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………)

2. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)1:
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□ Mikroprzedsiębiorstwo;
□ Małe przedsiębiorstwo;
□ Średnie przedsiębiorstwo.
3. Oświadczenie Wykonawcy:
1) Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia w terminie: od ……………. do 31 grudnia
2020 r.
2) Uważamy się za związanych z niniejsza ofertą przez okres 30 dni.
…………………………………………………………………………………………………..
3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy
niezbędne informacje do przygotowania oferty.
4) Oświadczamy, że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy
(załącznik nr 3) został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i w przypadku wyboru naszej
oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
5) Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny przedmiotem zamówienia.
6) Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
zakresie następujących usług wymienionych w załączniku nr 9 do SIWZ.
7) 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.
8) Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
zakresie następujących towarów lub/i usług4: …………………………………………..
Wartość ww. towarów lub/i usług bez kwoty podatku wynosi: ……………………………
4. Informacja nt. powierzenia realizacji zamówienia lub jego części podwykonawcom (jeśli
dotyczy):
Niżej podaną część/zakres zamówienia wykonywać będą w moim imieniu następujący
podwykonawcy:
Część/zakres zamówienia:
Nazwa i siedziba wykonawcy:

5. Inne informacje Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………….………………….., dnia ………….……. r.
(miejscowość i data)
…..…………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
1

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu
osobno, gdzie:
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo:
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2

3

4

5



przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie
są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób
i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionów EUR.
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).
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).
Wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług w przeciwnym razie pozostawić
niewypełnione.
Uzupełnić odpowiednio. W przypadku niewypełnienia przyjmuje się minimalny termin 21 dni.
Niepotrzebne skreślić.

6. Oferta zawiera ………… kolejno ponumerowanych stron.

………………………………………..
(miejscowość i data)
…..…………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

