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Załącznik nr 1 do SWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Rybno 

ul. Długa 20, 96-514 Rybno  

tel. 46 / 861-14-38 

e-mail: sekretariat@gminarybno.com 
 
 

 

WYKONAWCA: 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp, na wykonanie zdania pn.:  
„Usuwanie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości  

w miejscowości Jasieniec 31, gm. Rybno” – postępowanie II 

 

A. DANE WYKONAWCY: 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: 
________________________________________________________________________ 

 Wykonawca/Wykonawcy:  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Adres:  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez 

podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia i załączyć do oferty pełnomocnictwo 

zgodne z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp). 

 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 
 ____________________________________________________________ 
Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem:  
e-mail: _____________________________________ 
 Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 
_______________________________________________________________________ 

mailto:biuro@pzdsochaczew.pl


 2 
 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

B. CENA OFERTOWA: 
 

Niniejszym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za: 
 

JEDNOSTKOWA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN  

 
 
Łączna cena ofertowa brutto:   ___________________________________ zł 
(słownie: _________________________________________________________________) 
 
Jednostkowa cena netto: ______________________ zł  x  1 921 MG = ___________________ zł  
(słownie: _________________________________________________________________) 
podatek VAT……% w wysokości:  ________________________ zł 
(słownie: _________________________________________________________________) 
 

Liczba dni terminu płatności:   ________________________ 

 
* cena ofertowa stanowi całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SWZ. 

 

 

C. OŚWIADCZENIA: 

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ oraz we wzorze umowy,  

tj. w terminie do dnia 10 czerwca 2023 roku; 

2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy 

do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 90 dni, od dnia upływu terminu składania 

ofert, tj. do dnia 22.02.2023 r. 
5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych 

we wzorze umowy;  

6) oświadczamy, że zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny  

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.), jestem w pełni świadomy odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania niniejszego zamówienia publicznego. 
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7) *Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w pkt. 4.1. ppkt. 2) rozdziału II SWZ: 

1) nazwa (firma) podmiotu udostępniającego zasoby: ....................................... 
w zakresie spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 4.1. ppkt. 2) rozdziału II SWZ; 

2) nazwa (firma) podmiotu udostępniającego zasoby: ...................................... 
w zakresie spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 4.1. ppkt. 2) rozdziału II SWZ; 

W załączeniu składamy zobowiązania tych podmiotów spełniające wymagania zawarte w SWZ. 

8) *Nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy 

Pzp, a więc osobiście je spełniamy. 

9) Oświadczamy, że jako wykonawca składający ofertę* (wspólnicy konsorcjum składający ofertę 

wspólną*) oraz podmioty, na których zasoby się powołujemy nie podlegamy wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (rozdział II SWZ pkt. 5.1.) oraz  

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o postępowaniu oraz w rozdziale II 

SWZ pkt 5.2., a odnoszącym się do art. w art. 109 ust. 1 punkty 1 – 10 ustawy Pzp. 
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone, w rozdziale 

VI SWZ. 
W załączeniu przekazujemy stosowne oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do 

SWZ. 

10) Wadium w kwocie wymaganej w SWZ zostało wniesione w dniu ........................  

w formie: ........................................ W załączeniu składamy dowód złożenia wadium. Wadium 

należy zwrócić na rachunek bankowy nr ..................................... prowadzony w banku 

..............................................., a w przypadku wniesienia wadium w innej formie zostanie ono 

zwolnione informacją na adres e-mail:  ............................  
Jesteśmy świadomi, że wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi  

w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 

11) Oświadczamy, że rachunek bankowy nr:........................................................ jest właściwy do 

uregulowania należności wynikającej z przedmiotowego przetargu, służy do rozliczeń 

finansowych w ramach wykonywanej przez nas działalności gospodarczej  

i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia  

11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). 

Rachunek jest zgłoszony do ................................................................. (proszę wskazać Urząd 

Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 
12) Oświadczamy, że wypełniliśmy 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. 
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D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

2) zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny ofertowej brutto w formie 

______________________________; 

3) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 

jest _____________________________________________ 
e-mail: ___________________________________ 
tel.: ___________________________________ 

4) zobowiązuję się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie 

lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie jeżeli zakres czynności tych 

osób polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).  

 

E. PODWYKONAWSTWO: 
Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, informujemy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom 

następujące części zamówienia (uzupełnienie pozycji 3 i 4 – dobrowolne): 

 

Lp. 
Część zamówienia 

w zadaniu 
Wartość brutto (PLN) 

Procentowa 

wartość całego 

zamówienia (%) 

Nazwa i adres 

podwykonawcy 

1 2 3 4 5 

1     

2     

Razem    

*W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie należy przekreślić treść oświadczenia i/lub 

nie wypełnić tabeli. 

 

 

F. SPIS TREŚCI: 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________ 
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Oferta została złożona na _____ kolejno ponumerowanych stronach. 

 

G. CZY WYKONAWCA JEST MIKROPRZEDSIĘBIORSTWEM BĄDŹ MAŁYM LUB 

ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM? 

 
Tak: 
       Mikroprzedsiębiorstwo 
       Małe przedsiębiorstwo 
       Średnie przedsiębiorstwo 
Nie 

(właściwe zaznaczyć) 

 
Zgodnie z artykułem 2 załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r.: 

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą 

przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, 

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż  

50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza  

10 milionów EUR, 

c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż  

10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów 

EUR. 

 

 

 

 
_______________________________ 

Data i podpis upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 

 

 


