
       Załącznik nr 1 do zaproszenia 
 
        

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

Dane dotyczące wykonawcy: 
 
Nazwa:   ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Siedziba: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nr telefonu: ...................................................................................................... 
 
Nr faksu: .......................................  e-mail: ..................................................... 
 
NIP: ............................................................... REGON: ..................................... 
 
Dane dotyczące zamawiającego: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i     Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim 
Sp. z o.o. 
Ulica:    ul. Dąbrowskiego 10 
Kod i miejscowość:   66-010  Nowogród Bobrzański 
e-mail:   mgzgkim@wp.pl 
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 
Telefony centrali:  068 327 65 50 
Fax:    068 327 64 67 
 
 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:  odbiór, transport      
i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych   o kodzie 19 08 05   
z oczyszczalni ścieków Nowogród Bobrzański w ilości około 600 Mg, oferuję wykonanie usługi  
będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie - z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, na 
następujących warunkach: 
 
1.  

Cena  netto (za 1 Mg)  …………………………………………..złotych. 
Słownie: ……………………………………………………………………………. 
Podatek od towarów i usług (………%): ......................... złotych                   
(słownie: ..................................................................................), 
Cena   brutto (za 1 Mg)  ................................................ złotych  

 
Wartość usługi ogółem netto ( za 600 Mg): ............................. złotych  
 

         (słownie:...........................................................................), 
 
Podatek od towarów i usług (………%): ......................... złotych               (słownie: 
...........................................................................................), 
 
Wartość ogółem  brutto (za 600 Mg )............................................... złotych  
  
(słownie: ...........................................................................................). 
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2. Termin realizacji zamówienia:  od dnia 01.01.2019 r.  do 31.12.2019 r. 
 
3.   Oświadczam/y, że: 

a) zapoznałem/liśmy  się z  warunkami zamówienia zawartymi w zaproszeniu        
do złożenia oferty i załącznikami   do niego i nie wnoszę/simy do nich 
zastrzeżeń  oraz zdobyłem/liśmy wszelkie konieczne   informacje do 
przygotowania oferty; 

b) akceptuję/my wzór umowy stanowiący załącznik nr  2 do  zaproszenia                    
i zobowiązuję/my  się w przypadku wyboru niniejszej oferty  do zawarcia 
umowy  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

c) zaoferowany przedmiot zamówienia publicznego będzie odpowiadać 
wymaganiom    określonym w  zaproszeniu i załącznikach do niego;   

  
5. Uważam/y się za związanego niniejszą ofertą przez 21 dni od  momentu złożenia oferty. 
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO 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.U.  UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postepowaniu* ( * w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych 
niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie obowiązku informacyjnego, 
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 4 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 
składa (usuniecie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
 
7. Oferta została złożona na ..................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych 

od nr ...................... do numeru ....................... . 
8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 
1. ......................................................................................................................; 

2. ......................................................................................................................; 

3. ......................................................................................................................; 

4. ……………………………………………………………………….............................................; 

5. ………………………………………………………………………............................................ ; 

 

 

           
 ……………………………                                 ……………………………………… 

              data    Imię i nazwisko oraz  podpis osoby uprawnionej, 
 

 
 

 
 
 
. 


