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Nazwa Wykonawcy/ Nazwa Lidera Konsorcjum 

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

Adres Wykonawcy ............................................................................................................................ 

NIP Wykonawcy............................................................................................................................... 

REGON Wykonawcy....................................................................................................................... 

Nr telefonu Wykonawcy............................................ Nr  fax Wykonawcy..................................... 

Adres e-mail Wykonawcy ............................................................................................................... 

Adres Wykonawcy do korespondencji 1..........................................................................................  

 

Nazwa Partnera/Partnerów Konsorcjum  

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

Adres Wykonawcy ............................................................................................................................ 

NIP Wykonawcy............................................................................................................................... 

REGON Wykonawcy....................................................................................................................... 

Nr telefonu Wykonawcy............................................ Nr  fax Wykonawcy..................................... 

Adres e-mail Wykonawcy 
 

OFERTA 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

ul. Piłsudskiego 111A 

36-100 Kolbuszowa 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zagospodarowanie 

odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01”, przekazanego do publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz ogłoszonego na stronie  internetowej Zamawiającego  

www.zgkim.kolbuszowa.pl w dniu ………………………… r. 

 

1) Oferuje/emy wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w treści SIWZ na 

podstawie kalkulacji cenowej zawartej w kosztorysie ofertowym dołączonym do oferty  

w cenie brutto (tj. cena zagospodarowania): ....................................................... PLN 

(słownie: .....................................), wraz z podatkiem VAT 
2 ………..%. Jest to cena 

ryczałtowa. 

1 2 3 4 5 6 7 

Cena brutto/  

(tj. cena 

zagospodarowania) 

Ilość 

Kursów 

Odległość w 

dwie strony* 

Łączna 

liczba km 

(2 x 3) 

Stawka 

za km 

Łączny koszt 

transportu 

(4 x 5) 

Suma Cena brutto/ (tj. 

cena zagospodarowania) 

oraz łącznego kosztu 

transportu 

(1 + 6) 

Kryterium oceny – 

koszt! 

 138   6,50 zł   
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* Odległość w dwie strony – odległość od siedziby Zamawiającego tj. Piłsudskiego 111A,  

36-100 Kolbuszowa do siedziby – adres instalacji (tam i z powrotem) – odległość 

weryfikowana przy użyciu portalu mapa.targeo.pl. – wydruk z portalu należy załączyć do 

oferty. 

2) Godziny otwarcia instalacji: ................................................................................................. 

3) Oświadczam/oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, tj. płatność do 30 dni od daty przedłożenia faktury  

z podpisanym protokołem odbioru; 

4) Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że 

uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty; 

5) Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały 

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez zamawiającego; 

6) Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapisami SIWZ dotyczącymi 

podwykonawstwa i oświadczamy 
3
, że:  

a) zamierzamy wykonywać całość zamówienia siłami własnymi - bez udziału  

podwykonawców   

b) zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:  

 

nazwa podwykonawcy ……………………………………..…  

 

część zamówienia……………………………………………… 

 

7) Oświadczam/oświadczamy, że zapoznaliśmy się z brzmieniem art. 91 ust 3a ustawy PZP  

(obowiązek poinformowania zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego) 

 

8) Oświadczam/oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 

wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert; 

9) wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto o numerze
4
 

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

10)  Ofertę złożono na ……………….kolejno ponumerowanych stronach. 

 

11) załącznikami do niniejszej oferty są : 

a) ................................................................ 

b) ................................................................ 

c) ................................................................ 

d) ................................................................ 
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12) Oświadczam/oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązek informacyjny przewidziany w 

art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu oraz zobowiązujemy się do wypełnienia go 

niezwłocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby osób, o których mowa 

powyżej. 

 
* 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). 

 

13) Oświadczam/oświadczamy, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych na potrzeby prowadzenia niniejszego postepowania zgodnie z 

Rozporządzeniem 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).  

W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców/osoby realizujące 

niniejsze zamówienie zobowiązuje się do uzyskania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych podwykonawców/osób realizujących niniejsze zamówienie na potrzeby 

prowadzenia niniejszego postepowania zgodnie z Rozporządzeniem 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).  

Wraz ze zgłoszeniem podwykonawcy/osób realizujących niniejsze zamówienie 

zobowiązuje się do przedłożenia w/w zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli 

dotyczy).  

 

 

 
UWAGI: 

1. Należy wypełnić jeżeli adres do korespondencji jest inny niż wyżej podany adres Wykonawcy lub  

w przypadku oferty składanej przez Konsorcjum. 

 

2. W przypadku zwolnienia z VAT należy wykreślić słowa „wraz z podatkiem VAT ………..%” 

 

3. Niepotrzebne oświadczenie – pkt a) lub b) należy skreślić. 

Skreślenie dwóch oświadczeń lub niewypełnienie treści punktu b) oznacza, że Wykonawca zamierza 

wykonać  przedmiot  zamówienia bez udziału podwykonawców. 

 

4. W przypadku nie podania numeru konta wyrażam zgodę na zwrot wadium w sytuacjach określonych  

w ustawie PZP na numer konta z którego zostało wniesione. Wykonawca ponosi pełne konsekwencje 

wynikające z pomyłek w podaniu numeru konta. Zamawiający prosi o wpisanie numeru konta w 

następującym formacie: XX   XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX. 

 

Uwaga: 
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5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 

 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

  

 

 

 

 

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

miejscowość  data     (Pieczęć i podpis upełnomocnionego 

        przedstawiciela wykonawcy) 
 


