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Załącznik Nr 1. 

 

OFERTA 
 

 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców:…………………………………………………………… 

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

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

Siedziba/miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy/Wykonawców: …………………………………………………………………… 

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

NIP:……………………………………………………………………………………………... 

TEL: ……………………………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………….. 

Nr rejestrowy Bazy Danych Odpadowych:…………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Zamawiający: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37. 

KRS: 0000167961 

NIP: 734-001-05-96 

REGON: 490025799 

TEL: +48 18 471 28 71 

FAX: +48 18 472 52 67 

E-mail: przetargi@mpgk-krynica.pl 

 

 

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu pn. Zagospodarowanie odpadów 

komunalnych zebranych z terenu Gminy Krynica-Zdrój – 2020r. składamy ofertę 

zobowiązując się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek VAT 

zgodnie z obowiązującą stawką (wartość razem -wiersz 6  kol. 8 z Tabeli nr 1: 

 

…………………………………………………………………………………………………zł 

 

 

Słownie złotych:………………………………………………………………………………... 

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

 

zgodnie z poniższym formularzem cenowym: 
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Tabela Nr 1  

Lp. 
Rodzaj usługi 

Kod 

odpadu 

Szacunko

wa ilość 

Cena 

jednostko

wa netto 

w zł 

Wartość 

netto w zł 
(kol.3 x kol 4) 

Vat 

stawka w 

% 

Vat wartość 

w zł  
(kol. 5 x kol. 6) 

Wartość 

brutto  
(kol. 5 + kol.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Transport i zagospodarowanie – 

zmieszane odpady komunalne 
20 03 01 1 200 Mg 

     

2. 
Zagospodarowanie odpady 

wielkogabarytowe 
20 03 07 70 Mg 

     

3. 
Zagospodarowanie odpady beton, gruz 

ceglany , ceramiczne 
17 01 01/07 40 Mg 

     

4. 
Zagospodarowanie odpady styropian , 

wełna mineralna i wata szklana 
17 09 04 333 m³ 

     

5. 

Transport  20 03 07; 

17 01 01/07 

17 09 04 

24 

transporty 

     

6. 

 

Razem : 

 

  

 

2. Oferuję termin płatności faktury wynoszący: ………….. dni. 

 

3. Zamówienie wykonamy w terminie: od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 

15 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do 

złożenia niniejszej oferty i wykonania zamówienia. 

 

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty 

do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach. 

 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

7. Część/i zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om (o ile 

dotyczy): 

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

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

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

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

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

 

8. Nazwa (firma) podwykonawcy/ców (o ile dotyczy): 

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

9. Informujemy, że: 

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do 

następujących towarów lub usług: 

.………………………………………………………………………………………….. 
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(nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego) 

Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego 

………………………………………………………………….. zł bez kwoty podatku. 

 

10. Oświadczam, że jestem: 

 małym przedsiębiorcą; 

 średnim przedsiębiorcą. 

 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 

12. Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na następujący nr rachunku 

bankowego (o ile dotyczy):  

…………………………………………………………………………………………… 

 

13. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są na stronach oferty  

o numerach od ……… do ………… 

 

14. Oferta zawiera …………………. zapisanych i ponumerowanych stron. 

 

15. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

                                     , dnia                        2020 r.  ________________________ 
  podpis osoby uprawnionej  

 

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

 

* 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). 


