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Załącznik nr 1 

 
  

 

 

 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Gospodarki Odpadami w Ziębicach Sp. z o.o. 
ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice 
 
 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia na: 

„Dostawę specjalistycznego samochodu (śmieciarki 2 komorowej na podwoziu dwuosiowym o 
d.m.c. 18 Mg ) do odbioru i transportu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego” 

(nr zamówienia: NR III/L/2020) 
składamy ofertę w imieniu: 
 
Nazwa Wykonawcy 
.......................................................................................................................................................................... 

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

nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy 

(firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum) 

 
REGON ............................................................... NIP ............................................................... 

 
Powiat  ..................................................... Województwo ......................................................... 

 
Telefon ................................... fax ................................e-mail ..................................................  

 
Osoby upoważnione do występowania w imieniu naszej Firmy i podpisania oferty. 

 
1....................................................................................... 
 
2........................................................................................ 
 

Wykonawca jest małym/średnim Przedsiębiorcą:  TAK / NIE* 

*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
pieczęć Wykonawcy 
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My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje: 

1. Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ, wraz  
z wyjaśnieniami i modyfikacjami. 

2. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane 
w SIWZ. 

3. Zapoznaliśmy się z warunkami dostawy oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do 
właściwego przygotowania niniejszej oferty. 

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i wymaganiami 
Zamawiającego zapisanymi w SIWZ oraz obowiązującymi przepisami. 

 
 

KALKULACJA CENY OFERTY 
 

L.p.   Wartość netto    VAT Wartość brutto  

1. Opłata wstępna    

2. Opłata  miesięczna     

 4. Wykup     

5. Suma (wartość zamówienia)    

 
 

Oferuje/my wykonanie przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem: 
 

 

za cenę brutto (wraz z podatkiem VAT): ...................…………. zł  
 

 

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

 

 

w tym podatek VAT według stawki ……..% , tj. kwota VAT: ……………………………………..…...zł 

 

kwota netto:  ………………………………………………….…. zł 

 

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

 
 
5. Dane samochodu: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
(marka, typ/model, rok produkcji ,VIN) 
 
6. Okres gwarancji…………………………........…………………miesięcy od daty dostawy śmieciarki 
 
7. Przebieg pojazdu ...................................…km  
 
 
Serwis samochodu…………………………………………………………………………………………………………. 
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8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od 
upływu terminu składania ofert. 
 

9. Składamy niniejszą ofertę w imieniu własnym*/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia*. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie 
niniejszego zamówienia*. 
 
10. Na potwierdzenie związania ofertą wnieśliśmy wadium w wysokości 6000 PLN w formie 
................................................................................................................................................................. 

11. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy  PZP – nie będziemy 
zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium. 
 
12. Wniesione w pieniądzu wadium proszę zwrócić na konto: 

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

13. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy  
w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 
 
 
14. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 
……………………………………………………………………………………... 
tel/e-mail: …………………………………………………….………… 
 
 
15. Oferta sporządzona została na …………stronach. 
 
16. Załączniki do oferty: 
 

1.  ………………………………………………………………………………………..   

2.  ………………………………………………………………………………………..  

3.  ……………………………………………………………………………………….. 

4.  ………………………………………………………………………………………..    

5. ……………………………………………………………………………………….. 
 

* niepotrzebne skreślić 
 
 

 
 
 
.......................... dn. ............................                                                 ………………………………………... 

                                                                                    Podpis upełnomocnionego 
przedstawiciela/przedstawicieli        
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O Ś W I A D C Z E  N I E 

Oświadczam, że 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 postępowaniu2.         

 
 
 

………………………… dnia………………..                                        ………………………………………….. …………  
      Podpis upełnomocnionego  

  przedstawiciela/przedstawicieli        
 

 
 

                                                           
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).  

2
 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


