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Załącznik Nr 3 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y  

 

Z A M A W I A J Ą C Y :  

Gmina Kamieńsk 
ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk 
tel. 0-44/ 681 75 91, fax. 044/ 681 71 53 

 

W Y K O N A W C A :  

 

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

 

................................................................................................................................................................ 
/nazwa wykonawcy/ 

 

................................................................................................................................................................ 
/adres/ 

 

................................................................................................................................................................ 
/telefon ; fax / 

 

................................................................................................................................................................ 
/osoba upoważniona do kontaktów/ 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamieńsk ” oświadczamy (y), że: 

1) Cena ryczałtowa niniejszej oferty, wyliczona zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wynosi.: 

cenę netto: ...................................................... zł 

podatek VAT: ……% =  ................................................ zł 

cenę brutto: .................................................... zł 

cenę brutto słownie ............................................................................................................. 

oraz zobowiązujemy się zapewnić funkcjonowanie centralnego PSZOK w godz. od 9.00 do 
17.00 przez …..... dzień/dni w miesiącu. 

Uwaga: 

Zamawiający wymaga zapewnienia funkcjonowania centralnego PSZOK przez minimum 
wymagane minimum – każda ostatnia sobota miesiąca od godz. 9.00 do 17.00. 

2. Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  
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3. Akceptuje warunki płatności określone we wzorze umowy. 

4. Wadium w kwocie …………..zł zostało wniesione w dniu …………………………. . 

5. Oświadczamy, że w cenie ofertowej zawarte jest wykonanie wszystkich robót niezbędnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze 
wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

7. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. 
30 dni od daty złożenia ofert.  

9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez zamawiającego..  

10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: (jeżeli 
dotyczy) 

a) wykonanie .................................................................................................................... 

b) wykonanie .................................................................................................................... 

 

11. Oferta została złożona na …….. stronach, kolejno ponumerowanych od nr …....  do nr ….. 
(wraz z załącznikami). 

12. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ……. 
do ……. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione./Wykonawca wypełnia 
ten punkt, jeżeli zastrzega jakieś informacje, jeśli nie zastrzega, to nie wypełnia tego punktu/ 

13. Nazwisko i imię osoby podpisującej ofertę : .............................................................. 

 

 

 

……………………………………                     ………………………………………………. 
miejscowość i data podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

 

14. Integralną część oferty stanowią następujące załączniki: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


