
 Załącznik nr 1 do SWZ oraz umowy 

OFERTA 

W odpowiedzi na ogłoszenie w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 

„Dostawa tagów wraz z ich montażem na pojemnikach do odbioru odpadów oraz 

uruchomienie, wdrożenie i zapewnienie dostępu do systemu identyfikacji pojemników do 

odbioru odpadów przy użyciu technologii identyfikacji radiowej (RFID UHF)” 

 

W imieniu Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr tel. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

oświadczam, co następuje:  

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową w wysokości całkowitej dla 

ilości tagów określonej w SWZ (78 850 szt. tagów do dostarczenia ogółem, w tym 29 350 

szt. tagów do zamontowania na pojemnikach) oraz dla ilości tabletów identyfikacyjnych do 

dostarczenia określonej w SWZ tj. 4 szt. tabletów:  

Cena netto ................................................................................................. zł  

Podatek VAT 23 % ..................................................................................... zł  

Cena brutto ................................................................................................zł 

Słownie ……………………………………………………………………………………(brutto) 

W tym koszt dostawy 1 szt. tabletu identyfikacyjnego:   

Netto………………………………………………………………………………………………zł  

VAT ……………………………………………………………………………………………… zł 

Brutto …………………………………………………………………………………………… zł 

Koszt dostawy 1 szt. taga wynosi: 

Netto……………………………………………………………………………..zł 

VAT ………………………………………………………………………. zł 

Brutto ……………………………………………………………………. zł 

Koszt otagowania 1 szt. pojemnika wynosi: 

Netto …………………………………………………………………………………………zł 

VAT ………………………………………………………………………………………….. zł 

Brutto ……………………………………………………………………………………… zł 

 2. Oferujemy udzielenie ...24.. miesięcznej gwarancji.  

3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 3 miesięcy od podpisania 

umowy.  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń.  



5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy 

na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia i je akceptujemy.  

8. Przedłożona przez nas oferta jest ważna w całości przez okres związania ofertą określony przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) 

9. Przedmiot zamówienia: 

1) zamierzamy wykonać sami *)  

2) zamierzamy wykonać przy udziale następujących podwykonawców (należy wskazać firmę 

podwykonawcy oraz część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierza 

podwykonawcy )*):  

 

L.p. Firma podwykonawcy Część zamówienia, której wykonanie 

wykonawca powierza podwykonawcy 

1.   

2.   

3.   

*) niepotrzebne skreślić 

10. Oświadczamy, że przedsiębiorstwo jest (proszę zaznaczyć/podkreślić właściwe):  

1) mikroprzedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR; 

2) małym przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;  

3) średnim przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwami 

ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót 

nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.  

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. 

U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

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

Miejscowość i data         (podpis Wykonawcy) 


