
Załącznik Nr 1

pieczęć Wykonawcy
O F E R T A

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

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

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

skierowana do (nazwa i siedziba Zamawiającego):

Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 62-020 Swarzędz, ul. 
Wrzesińska 13

Nawiązując do ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  
na  wykonanie  usługi  wywozu  odpadów  komunalnych  stałych  z  budynków  będących  w 
administrowaniu  Zamawiającego  z  pojemników  stanowiących  własność  wykonawcy  –  w 
okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oferujemy:

1.Wykonanie zamówienia - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wyszczególnionym w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia –  za następującym wynagrodzeniem :

Wielkość 
pojemnika

Cena netto Podatek VAT 
(w %)

Podatek VAT 
(w zł)

Cena brutto

1100 litrów

240 litrów

120 litrów

Łącznie Nie wypełniać Nie wypełniać

2.Oświadczamy,  że  oferowana  cena  brutto  obejmuje  wartość  w zakresie  określonym  w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje  do  przygotowania 
oferty. 

5.0świadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 



6.Oświadczamy,  że  przedmiot  zamówienia  zamierzamy  wykonać  sami  bez  udziału 
podwykonawców

7.  Oświadczamy,  że  zawarty  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wzór 
umowy (projekt) został  przez  nas  zaakceptowany  i  zobowiązujemy się  do  zawarcia 
umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i przez okres wyznaczony przez 
Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki  
stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

13) Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a)  Oświadczenie o treści wymaganej przepisami art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – 
załącznik nr 2 do SIWZ

b) uwierzytelniona kserokopia aktualnego odpisu właściwego rejestru/aktualnego zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c) uwierzytelniona kserokopia aktualnego zezwolenia na wykonywanie usług w zakresie świadczenia 
usług wywozu odpadów komunalnych stałych

d) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług wraz z referencjami – załącznik nr 3 do SIWZ

…………………………………………………………………
(podpis / podpisy Wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)


