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Załącznik nr 1 do SIWZ 
(pieczątka firmowa wykonawcy)
O F E R T A

Data .............................................................................................................................................
Wykonawca/Wykonawcy ............................................................................................................
......................................................................................................................................................
Adres do korespondencji: ............................................................................................................
......................................................................................................................................................
Tel./faks, e-mail ...........................................................................................................................

Jestem małym/ średnim/ dużym przedsiębiorstwem Niewłaściwe skreślić
numer rachunku bankowego ......................................................................................... w banku: ....................................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługę pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”, proponujemy wykonanie zamówienia 

za łączną cenę (netto) ...................................................................................................................
słownie: ........................................................................................................................................
podatek VAT 8% kwota ............................................................................................................
łączna cena (brutto) ......................................................................................................................
słownie: .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
w tym:
	za 1 Mg odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) …...........................zł brutto (słownie...........................................................................), w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości……………zł (słownie...........................................................................);

za 1 Mg odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych selektywnie zebranych …...........................zł brutto (słownie......................................................................), w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości……………zł (słownie...........................................................................).

	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wszystkie warunki przyjmujemy bez zastrzeżeń, a także podpiszemy umowę, wg projektu umowy dołączonego do SIWZ. 
 Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia”, tj. 60 dni.

3. Oświadczamy, że 
1) odebrane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne przekazane zostaną do instalacji komunalnej w ……………………………………, zaś pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji komunalnej ………………………………………………...
2) niewielkie ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych niepodlegających przekazaniu do instalacji komunalnej będziemy przekazywać do: …………………………………………………………
4. Oświadczamy, że posiadamy wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego pod numerem ……………………………………………
5. Załącznikami do niniejszej oferty są:
5.1. Oświadczenie dotyczące kryteriów oceny ofert - zał. nr 2
5.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3
5.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 4
6. „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.”*



.................................. dnia .........................		




………................................................................
(podpis Wykonawcy lub osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)














*Wyjaśnienie: 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


