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Znak postępowania: RG.I.271.49.2018 

          Załącznik nr 1  do SIWZ 

 

......................................................                                           ....................................dnia....................... 

                    (pieczęć firmy oferenta) 

 

Miasto Radymno 

ul. Lwowska 20  

37-550 Radymno 

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Miasta Radymno od właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.” 

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 650244 z dnia 20.11.2018  

rok firma: ………….......................................................................................................................... 

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

� Oferuje wykonanie usługi objętej przetargiem za cenę: 

 

Ryczałt miesięczny netto……………………………………………………………………….. 

(słownie:.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
/z uwzględnieniem wszystkich elementów  ujętych w szczegółowej charakterystyce/ 

Stawka podatku VAT (%) ………………….. 

Ryczałt miesięczny brutto ……………………………………………………….... 

(słownie..............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................) 

Cena ofertowa netto ……………………………………………..………………… 

(słownie…………..............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................)

za cały okres obowiązywania umowy tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 
/ryczałt miesięczny netto x 12 miesięcy/ 

Stawka podatku VAT (%) ………………….. 

Cena ofertowa brutto ………………………………………………………...…… 

(słownie…………..............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................) 

za cały okres obowiązywania umowy tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 
/ryczałt miesięczny brutto x 12 miesięcy/ 
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� Proponuje termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy (zgodny z kryterium 

opisanym w pkt 12.1.2 SIWZ) 

� - 7 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu, 

� - 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu, 

� - 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu, 

wystawionej przez Wykonawcę w sposób zgodny z zapisami umowy. (Uwaga: nie 
zaznaczenie żadnego prostokąta lub zaznaczenie więcej niż jednego spowoduje, że 
Zamawiający przyjmie do wiadomości, że Wykonawca oferuje 7 dniowy termin płatności.) 

 

� Oferuję odbiór odpadów z PSZOK w terminie  

� - 1 dnia roboczego, 

� - 2 dni roboczych, 

� - 3 dni roboczych, 

od zgłoszenia przez Zamawiającego (zgodny z kryterium opisanym w pkt 12.1.3 

SIWZ). (Uwaga: nie zaznaczenie żadnego prostokąta lub zaznaczenie więcej niż jednego 
spowoduje, że Zamawiający przyjmie do wiadomości, że Wykonawca dokonywać będzie 
odbioru odpadów w podstawowym terminie określonym w pkt 1.2.22 SIWZ tj. 3 dni 
roboczych od zgłoszenia). 

� Oferuję dodatkową usługę odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych 

i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w cenie ofertowej) 

� - 0 zbiórek dodatkowych 

� - 1 zbiórka dodatkowa 

od zgłoszenia przez Zamawiającego (zgodny z kryterium opisanym w pkt 12.1.4 

SIWZ). (Uwaga: nie zaznaczenie żadnego prostokąta lub zaznaczenie więcej niż jednego 
spowoduje, że Zamawiający przyjmie do wiadomości, że Wykonawca nie oferuje 
dodatkowych zbiórek odpadów ) 

� Wskazuje jako instalację do przetwarzania odpadów komunalnych (zgodnie z art. 6d 
ust. 4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), do której przekazywane 

będą odpady odebrane z terenu Miasta Radymno: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

/nazwa i adres regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych/ 
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1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi - w tym ze SIWZ, 

warunkami przetargu, realizacją oraz projektem umowy  i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w 

„SIWZ” . 

3. Oświadczamy, że pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty 

oraz wykonanie w/w zamówienia. 

4. W przypadku przyjęcia naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie 

wskazanym w piśmie akceptującym zgodnie z zapisami w SIWZ. 

5. Oświadczam, że wybór mojej oferty jako najkorzystniejszej będzie / nie będzie*  

(niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania dla Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). Jeśli wybór oferty będzie 

prowadził do takiego obowiązku, to Wykonawca jest zobowiązany wypełnić również część 

oświadczenia zawartą w lit. a) i b) poniżej: 

a. …………………………………………………………………… (wskazać nazwę / 
rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania takiego obowiązku podatkowego) 

b. ………………………………………………………………………. (wskazać wartość 
tego towaru lub usług bez kwoty podatku) 

6. Oferta zawiera ………ponumerowanych stron. 

7. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy. Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku 

wyboru mojej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

8. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji stanowią informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od........ do 

....... i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. Wykazanie, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa znajduje się na stronach ………… 

(Niewypełnienie pola w pkt 8 oznaczać będzie, że Wykonawca nie załącza do oferty 
żadnych dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.) 

9. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy: 

� - samodzielnie – bez udziału podwykonawców, 

� - zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia, 

firma/y podwykonawcy/-ów  

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

część zamówienia ………………………………………………............................................ 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
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Podwykonawcom: …….……………………………………………………………………. 

(Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu oznacza to, że 
Wykonawca zamierza wykonać  przedmiot  zamówienia bez udziału podwykonawców.) 

10. Wykonawca jest (proszę zakreślić odpowiedni prostokąt) : 

 - mikroprzedsiębiorstwem, 

 - małym przedsiębiorstwem, 

 - średnim przedsiębiorstwem. 

Uwaga:  

Mikroprzedsiębiorstwa: przedsiębiorstwo: które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mli EURO, 

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

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót 
nie przekracza 50 mln EURO lub roczna  suma bilansowa nie przekracza 43 mln EURO 

11. Oświadczam, że przekazałem osobom fizycznym, których dane osobowe zostały 

udostępnione Zamawiającemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, informację o udostępnieniu tych danych osobowych obejmującą elementy 

treści wskazane w art. 14 Rozporządzenia 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). 

12. Oświadczam, że przekażę informację o której mowa w pkt 11 wszystkim osobom 

fizycznym, których dane zostaną udostępnione Zamawiającemu w przyszłości, w toku 

niniejszego postępowania 

13. Dane teleadresowe Wykonawcy. 

 

 

Nazwa Wykonawcy 

 

  

 

Osoba do kontaktu 
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telefon, fax 

 

 

 

e-mail 

 

 

14. Do oferty załączamy: 

Dokumenty określone w  SIWZ wg właściwości. 

                  

 ......................................................................                                                       
                                                       ( podpis/y/  i pieczęć/cie/ oferenta/tów/) 

 

 
.......................................dnia ...................................... 


