
Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na

terenie Gminy Drużbice”

Zamawiający: GMINA  DRUŻBICE
reprezentowana przez 
Wójta Gminy Drużbice

97-403 Drużbice
Drużbice 77  A

  Telefon: (0-44)  631-10-78 (79),
Telefaks: (0-44) 631-12-59

                                         adres internetowy: www.druzbice.pl

Niniejszą ofertę składa:
L.p. Pełna nazwa i adres

Wykonawcy (Wykonawców
składających wspólną ofertę)*

NIP/ REGON KRS/CEiDG)
(w zależności od

podmiotu)

Nr tel/fax; e-mail

1

2

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktów
Imię i Nazwisko

Adres

Telefon

Faks

e-mail

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia ja (my)* niżej podpisany(i)*

oświadczam(y)*,  że:  Oferuję  -  oferujemy*  wykonanie  zamówienia  publicznego  pn.: „Odbiór  i

zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  oraz

nieruchomości  wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie

Gminy Drużbice”

http://www.druzbice.pl/


1. Zgodnie z wypełnionymi załącznikami:
1) zapoznałem się zapoznaliśmy się* ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę –

nie wnosimy* do niej  żadnych zastrzeżeń i  uzyskaliśmy* konieczne informacje do przygotowania
oferty, a w szczególności treść wzoru umowy przedstawionego w SIWZ.

2) w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązuję się - zobowiązujemy się* zawrzeć umowę
na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego.

3) uważam się - uważamy się* za  związanego - związanych* niniejszą ofertą na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. 

4) akceptuję  -  akceptujemy* warunki  płatności  w  terminie  do  30  dni  od  daty  otrzymania  przez
Zamawiającego faktury.

5) zobowiązuje  się  –  zobowiązujemy  się*  do  realizacji  zamówienia  w  terminie  określonym
w SIWZ.

2. Niniejszym  informujemy,  że  informacje  składające  się  na  ofertę,  zawarte  na  stronach
od  ...... do ......  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

3. Wykonawca informuje, że:

3.1.   wybór  oferty  NIE  BĘDZIE prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku

podatkowego o którym mowa w  art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)*; 

3.2. wybór oferty  BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

(o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  w  odniesieniu  do następujących  towarów  lub
usług……...............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….. .*

4. Oferujemy  wykonanie  całości  zamówienia  zgodnie  z opisem  przedmiotu  zamówienia  zawartym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:   

Wyszczególnienie Cena jednostkowa netto
za 1 Mg odpadów

odebranych i
zagospodarowanych 

Cena jednostkowa
brutto za 1 Mg

odpadów odebranych i
zagospodarowanych 

Przewidywana
ilość odpadów
odebranych i

zagospodarow
anych 

Cena brutto za realizację
przedmiotu zamówienia

(kol. 3 x kol. 4)

1 2 3 4 5

Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych 
pochodzących od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych 
oraz nieruchomości 
wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno - wypoczynkowe 
zlokalizowanych na terenie 
Gminy Drużbice, ( realizacja 
Zad. 1, Zad. 2, Zad.3, zgodnie z 
SIWZ)

1296

Słownie złotych brutto:
 …...............................................................................................................................................................

5. Obliczona  cena  obejmuje  wszystkie  czynności  oraz  zakres  podany  w  SIWZ,  jest  ceną  kompletną,
jednoznaczną i ostateczną.

6. Oświadczam/my*,  że posiadam/my  samochody  do  odbioru  odpadów  komunalnych  spełniające
normy emisji spalin EURO 6 w ilości …………………..



7. Oświadczam/my*, że przygotuje/my – nie przygotuje/my* w czasie trwania umowy dwa artykuły prasowe
dotyczące  prawidłowych  zachowań  dotyczących  segregacji  odpadów  celem  zamieszczenia  ich  w
Biuletynie Gminnym.

8. Oświadczam/my*, że przedmiot zamówienia wykonam/my* osobiście.*

9. Oświadczam/my*,  że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawcy/ów.*
10. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy:* 

1) ………………………………………………………………………………….……;
2) …………………………………………………………………………………………;
3) …………………………………………………………………………………………;
4) …………………………………………………………………………………………;

11. Wykaz  firm podwykonawców.
1) …………………………………………………………………………………………;
2) …………………………………………………………………………………………;
3) …………………………………………………………………………………………;
4) …………………………………………………………………………………………;

12. Oświadczam/my*,  że  zatrudnimy  bądź  mamy  zatrudnione  na  umowę  o  pracę  osoby  wskazane
w opisie zamówienia w  § 3 pkt 3.4. SIWZ.
    

13. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy):
Nazwisko i imię ...................................................................................
Stanowisko ..........................................................................................

             Tel/Fax .................................................................................................

14. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) …………………………………………………………………………………………;
2) …………………………………………………………………………………………;
3) …………………………………………………………………………………………;
4) …………………………………………………………………………………………;
5) …………………………………………………………………………………………;
6) …………………………………………………………………………………………;
7) …………………………………………………………………………………………;
8) …………………………………………………………………………………………;
9) …………………………………………………………………………………………;
10) ……………  …………………………………………………………………………;

15. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

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

Fax: ………………………; Tel:...................................; email………………………..………………..

16. Oświadczam, iż jako Administrator wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

dotyczy / nie dotyczy*



…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)

1)  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).

*niepotrzebne skreślić

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (należy dokonać stosownych skreśleń).


