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Załącznik nr 3 

(pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Gmina Czernikowo 

ul. Słowackiego 12 

87-640 Czernikowo 

Odpowiadając na skierowane do nas zaproszenie do składania ofert, dotyczące zamówienia 

publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), a dotyczącego zadania pn. 

Usunięcie odpadów z terenu działalności Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego „BIO-PLAST” w 

Witowężu 

znak postępowania: IWP. 271.2.2.2018 

MY NIŻEJ PODPISANI  

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

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

działając w imieniu i na rzecz  

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

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

NIP: ……………..…….…………     REGON: …………………….…  

 Stwierdzenie niezgodności tych danych z danymi znajdującymi się w odpowiednich rejestrach stanowi 

podstawę do odstąpienia od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  

SKŁADAMY OFERTĘ NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:  

1. OFERUJEMY realizację wykonania zastępczego w zakresie obowiązku objętego tytułem 

wykonawczym nr IWP.6236.1.2017 z dnia 16 listopada 2017 r., tj.  załadunek, transport i 

zagospodarowanie odpadów z terenu działalności Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego „BIO-

PLAST” w Witowężu  w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018, poz. 

992 z późn. zm.) i ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji 

(t.j. Dz. U. 2018, poz. 1314 z późn. zm.),  za cenę brutto (Cj x S )…………………………zł (słownie 

złotych………………………………………….…………….……………./100) 
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W tym podatek VAT w wysokości (…....%) 

Cena brutto stanowi całkowity koszt usługi, na który składają się: 

- Cj – cena jednostkowa za usunięcie 1 Mg odpadów za cenę brutto: …………….………. zł  
 

- S – szacowana ilość odpadów do usunięcia ………………Mg. 

 

  

.……………………………. 
(pieczęć i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

1. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do 

składania ofert tj. 30 dni od dnia podpisania umowy.  

2. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania 

ofert.  

3. OŚWIADCZAMY, że: 

 zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert i załącznikach 

stanowiących jego integralną część oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do 

przygotowania i złożenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia; 

 posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia; 

 uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do składania 

ofert tj. 30 dni od terminu składania ofert; 

 zapoznaliśmy się z postanowieniami Wzoru umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 

w zaproszeniu do składania ofert, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną należy 

kierować na poniższy adres:  

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

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

Faks: …………………………… e-mail: ……………….…………………… 

.……………………………. 
(pieczęć i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
 


