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WZÓR OFERTY 
 

Załącznik nr 1 do SWZ 
............................................................... 

Pełna nazwa oferenta lub pieczęć  

 
 

Zamawiający Gmina Czarnocin 
 

 
OFERTA 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji na zadanie pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy Czarnocin” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę brutto, która 

wynosi: …………………………zł słownie zł: …………………………………………………………....................................... 

w tym: 

podatek VAT …………… %, kwota …………………………………………………...zł 

 

zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Lp. Rodzaj usługi 

Cena 
w odniesieniu 

do 1 tony 

Przewidywana ilość 
odpadów do 

odebrania w ciągu 
roku 

[tony] 

Wartość odbioru odpadów 
w odniesieniu do roku 

Netto 
złotych 

Netto złotych 

1. Odbiór i transport 

niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych 

 
700 Mg 

 

2. Odbiór i transport segregowanych 

odpadów komunalnych 

 
400 Mg 

 

5. Odbiór i transport odpadów 

wielkogabarytowych 

 
85 Mg 

 

6. Odbiór i transport pozostałych 

odpadów komunalnych 

 15 Mg  

RAZEM przewidywana ilość ton/wartość netto:  1200 Mg  

Podatek VAT ….. %:  

RAZEM wartość brutto:  
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1. Oświadczamy, że: 
 
1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 

31.12.2024 roku; 

2) oferujmy ……. dniowy termin zapłaty faktury; 

3) częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych: ….. razy w roku; 

4) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SWZ i nie wnosimy do 

nich żadnych zastrzeżeń; 

5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia; 

6) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia 

podany przez Zamawiającego; 

7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert; 

8) dokonaliśmy wizji w terenie w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi i specyfiką 

terenu gminy Czarnocin; 

9) oświadczamy, że wszyscy pracownicy fizyczni bezpośrednio związani z wykonywaniem 

usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia będą zatrudnieni na podstawie 

umowy o pracę w sposób określony w ustawie Kodeks pracy; 

10) oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 

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

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Oferta została złożona na …………………….. stronach. 

4. Składając ofertę deklaruję i oświadczam, że otrzymanie od Zamawiającego wszelkich 

informacji drogą elektroniczną niezwłocznie potwierdzę. 

5. Do oferty dołączono następujące dokumenty – Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 

wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów: 

- 

- 

- 

- 

- 

6. Zadanie objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami. /* 

Oświadczamy, że następujące usługi zamierzamy powierzyć niżej wymienionym 

Podwykonawcom (należy wskazać część zamówienia, której wykonanie będzie powierzone 

Podwykonawcom:) /* 
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L.p. Opis części zamówienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawcę 

  

  

7. Oświadczamy, że: 

• Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem: tak*/ nie*. 

• Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem: tak*/ nie*. 

• Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem: tak*/ nie*. 

• Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą: tak*/ nie*. 

• Wykonawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej: tak*/ nie*. 

• Inny rodzaj Wykonawcy: tak*/ nie*. 

• Wykonawca ma siedzibę w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: tak*/ 

nie*. 

• Wykonawca ma siedzibę w państwie spoza EOG: tak*/ nie*. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro lub małym 

przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 

50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

 

Nazwa i adres WYKONAWCY: 

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

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

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

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Strona internetowa Wykonawcy oraz adres e-mail. 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

..................................................................................................................................................... 
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Numer telefonu:  .................................................................................................................. 

Numer faksu:  ...................................................................................................................... 

Numer rachunku bankowego ……………………………………………………………… 

 

 

 

............................, dn. …………………..                   ………................................................. 

         (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

/* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 


