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Numer sprawy: BZP/53/19      Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
………………………………………………  
(pieczątka   firmowa wykonawcy/wykonawców) 
      FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nazwa  i adres Wykonawcy: ………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
tel. /fax………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………… 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przedmiotu 
zamówienia:  
Wywóz nieczystości płynnych oraz odbiór i wywóz odpadów zmieszanych z lokali 
użytkowych w budynkach wolnostojących usytuowanych przy posesjach 
administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami  
Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2020r. 
oświadczamy, że:  
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na: 

* Część 1 - Wywóz nieczystości płynnych z posesji administrowanych przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o w Grudziądzu zgodnie z 
harmonogramem wywozu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w okresie 01.07.2019r. 
do 30.06.2020r. 

za cenę:  
……………………………… zł netto za wywóz nieczystości płynnych za 1 miesiąc   
+ ………….. %  VAT,  tj. ……………………… = …………………………………. zł brutto  
x  12 miesięcy   =  ………………………………... zł  brutto 
 
Termin płatności …… dni 
UWAGA:  zaproponowany przez wykonawcę termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni. 

 
* Część 2 - Odbiór i wywóz odpadów zmieszanych z lokali użytkowych w budynkach 

wolnostojących usytuowanych przy posesji administrowanych przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo gospodarki Nieruchomościami sp. z o.o. w Grudziądzu wraz  
z dostarczeniem ustalonej ilości pojemników zgodnie z harmonogramem załącznik nr 1  
do umowy w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. 

za cenę:  
……………………………… zł netto za odbiór i wywóz nieczystości za 1 miesiąc   
+ ………….. %  VAT,  tj. ……………………… = …………………………………. zł brutto  
x  12 miesięcy   =  ………………………………... zł brutto  
 
Termin płatności …… dni  
UWAGA:  zaproponowany przez wykonawcę termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni. 

 
Ceny jednostkowe jednokrotnego opróżniania pojemników: 

PA 1100 L - ………………zł 

MGB 240 L - ………………zł 

na podstawie kalkulacji * niepotrzebne skreślić  
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2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 01.07.2019r. do 30.06.2020r. 
3. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych  w niej  warunkach, w miejscu  
i terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego. 

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

5. Uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 
6. Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia tj.  przez okres 30 dni. 
7. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego – art. 91 ust.3a ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
 
Oświadczam, że (wstawić X we właściwe pole): 
� wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego 
� wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług: 
...............................................................................................................................................  
................................................................................................................................................ 
 
Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to  
 ............................... zł netto ** 
 
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości 
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 
− wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
− mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt.7 ustawy  
   o podatku od towarów i usług, 

− importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 
   Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

 
Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w powyższym zakresie oznacza, że jej złożenie 
nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. 
 

8. Oświadczamy, że nasze przedsiębiorstwo jest średnim lub małym przedsiębiorstwem. 
 

� TAK 

� NIE 

9. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez zamawiającego informacji 
zawierających dane osobowe oraz, że poinformowaliśmy pisemnie i uzyskaliśmy zgodę 
każdej osoby, której dane osobowe są podane w ofercie oraz w dokumentach składanych 
wraz z ofertą lub będą podane w oświadczeniach lub dokumentach złożonych przez  
nas w niniejszym postępowaniu.  

 
Miejsce i data ………………………………………………. 
 
 
Podpisano (imię , nazwisko i podpis) ………………………………………………………….. 
Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym 
upoważnieniu  


