
  

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Postępowanie Nr ZP.271.2.2016 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi związane z 

odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy Popów”,  w imieniu: 

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

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

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

..........................................................................., 

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawców) 

 

składam(y) niniejszą ofertę:  

- Cena ofertowa za wykonywanie usługi będącej przedmiotem zamówienia przez okres wskazany w 

SIWZ i wyliczona w sposób następujący: 

cena zryczałtowana za 1 mieszkańca (obliczona przez Wykonawcę z uwzględnieniem ustępu 9 i 10 
niniejszego rozdziału i wskazana w załączniku nr 1 – Formularzu ofertowym) x liczba mieszkańców 
Gminy Popów na dzień 3 marca 2016 r. (wskazana w ust. 8 załącznika nr 2 – Szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia) x 24 (liczba miesięcy wykonywania usługi),, tj. 
 
…………………………………. zł (cena zryczałtowana) x 6013 (liczba mieszkańców na dzień 3 marca 
2016 r.) x 24 + VAT w obowiązującej wysokości stanowiący kwotę ……………………...zł, 
 
 
wynosi ………………………………. zł (słownie: …………………………………………………….  
 
…………………………………………………….. złotych …/100). 
 
- ilość zbiórek ulicznych rocznie - zgodnych z SIWZ …………………………………… 
- ilość opróżnieni  PSZOK w miesiącu – zgodnych z SIWZ ……………………………….. 
 
 
UWAGA: 
Zgodnie z postanowieniami SIWZ powyższa cena ofertowa wyliczona jest jedynie w celu umożliwienia 
wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez Wykonawców. Każdorazowo kwota, 
jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy za wykonaną w danym miesięcznym 
okresie rozliczeniowym usługę (na podstawie wystawionej faktury VAT) obliczana będzie w 
następujący sposób: 
 
cena zryczałtowana za 1 mieszkańca x liczba mieszkańców Gminy Popów aktualna na pierwszy 
dzień danego miesiąca, za który następuje rozliczenie + VAT w obowiązującej wysokości. 
 

Podana powyżej cena ofertowa uwzględnia całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia i jest ceną brutto, tj. zawiera podatek od towarów i usług w obowiązującej na dzień 

składania oferty stawce VAT (cena ofertowa brutto). 

 

Ponadto oświadczam(y), że:  



1) zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ oraz warunkami wzoru umowy i akceptuję(jemy) je bez 

zastrzeżeń oraz, że zawrę(rzemy) Umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na 

warunkach określonych w SIWZ, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ponosimy solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy; 

3) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni; 

4) wniosę(wniesiemy) lub ustanowię(my) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości wskazanej przez Zamawiającego. 

 

Oświadczamy także, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane:  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

 

Zamierzam(y) powierzyć podwykonawcy(ą) następujące części zamówienia: 

Lp. Powierzana część / zakres zamówienia Nazwa podwykonawcy 

1   

2   

3   

 

Wykaz załączników: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

 

 

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

(osoba(y) uprawniona(e) do reprezentowania 

Wykonawcy(ów))  

 

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


