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Załącznik nr 1 

  FORMULARZ OFERTOWY 

1. Zamawiający: 

 

Gmina Jeżewo 

ul. Świecka 12 

86 – 131 Jeżewo 

NIP: 559-11-30-658 

 

2. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

      

Nazwa 

Wykonawcy 

 

Adres 

Wykonawcy 

 

Telefon 
 

Adres e-mail 
 

Skrzynka 

ePUAP 

 

Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - podać dane Lidera i pozostałych Wykonawców. 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

„Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej 

Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie” 
 

Ja niżej podpisany, oświadczam że: 

 

1) SKŁADAM/Y OFERTĘ na realizację zadania w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy, na następujących warunkach: 

 

Wartość szacunkowa netto: .................................................................. złotych  

(słownie: ………….................................................................................................. złotych) 

 

Wartość szacunkowa brutto: ................................................ złotych  

(słownie: ………….................................................................................................. złotych) 

 

Nazwa 

cena 

jednostkowa 

netto/1Mg 

cena 

jednostkowa 

brutto/1Mg 

ilość 

wartość 

szacunkowa  

netto 

wartość 

szacunkowa 

brutto 

Osady ściekowe   840 Mg   

 

2) Termin płatności faktury: 30 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionej faktury do siedziby 

Zamawiającego. 

3) Termin odbioru osadów od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego: 3 dni od momentu zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

4) Ilość sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia : ……………… szt. 

3. Zobowiązujemy się do wykonywania usługi w terminie realizacji zamówienia tj. 12 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy, jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2022 r. 
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4. Oświadczamy , że odebrane osady o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Jeżewo będą przekazywane 

do: ……………………………………………..……………………………………………… 

(podać miejsce przekazania osadów ) i będą zagospodarowywane, unieszkodliwiane w następujący sposób:  

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

5. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru naszej oferty. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi dokumentami zamówienia, w szczególności ze SWZ, 

wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte. 

7. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia 

zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 

niniejszej oferty. 

9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, 

10. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi  

w dokumentach zamówienia. 

11. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty, 

12. Oświadczam,  że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe,  

13. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję się zawrzeć we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie. 

14. Akceptuję warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie Platformy Zakupowej 

oraz zobowiązuję się korzystając z Platformy Zakupowej przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

15. Nie uczestniczę, jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego 

zamówienia. 

16. Następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć Podwykonawcom (jeżeli dotyczy):  

 

 

     …………………………………………...,                                            ………………………………….… 

  zakres powierzonej części zamówienia nazwa Podwykonawcy 

17. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią  

następujące elementy oferty: …………………………………………………………………………..……. 

18. Osoby uprawnione do podpisania umowy – stanowisko: 

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

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

19. Oświadczam, że wybór mojej oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w zakresie następujących towarów/usług: 

……………………………………………………………………………………………….….…...* 

- wartość ww. towarów/usług bez kwoty podatku VAT wynosi: ……………………………………* 

-   wysokość stawki VAT, która będzie miała zastosowanie do w/w  towarów /usług  …....…………….…..* 
   * wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z    

     przepisami o podatku od towarów i usług, w przeciwnym razie  należy wpisać „nie dotyczy” 

20. Jako Wykonawca jestem (właściwe zaznaczyć): 

□ mikroprzedsiębiorstwo 

□ małe przedsiębiorstwo 

□ średnie przedsiębiorstwo  
- mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR, 

- małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR, 

- średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie 

przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR, 

(w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

informację należy podać w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców) 

21. 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 postępowaniu.2) 

 

 

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

Miejscowość, data           podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej  

                                                                                                    do   reprezentowania Wykonawcy 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, ze zm.), 
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). 


