Załącznik nr 1
Pełna nazwa wykonawcy
Adres siedziby wykonawcy (ulica)
Miejscowość, kod pocztowy
Województwo
Adres do korespondencji
NIP
REGON / KRS
Nr telefonu do kontaktu
Nr faxu do kontaktu
Adres e-mail do kontaktu
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
kontaktowania się z zamawiającym

sprawa nr O3.N4.362.6.2021
Województwo Kujawsko – Pomorskie
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
ul. Pałacowa 15, 86-031 Żołędowo
FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych (nr O3.N4.362.6.2021) na świadczenie usług wywozu nieczystości stałych
w pojemnikach z terenów niezamieszkałych dla RDW Żołędowo w 2021 r.
My niżej podpisani1
..........................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
..........................................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)



Składamy ofertę na wykonanie usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu
za łączną cenę:
netto:

…………..…………... zł

plus podatek VAT

…………..…………... zł

co w wyniku daje cenę brutto

………………………. zł

(słownie złotych:...................................................................................................................................)

1

Należy wpisać imię oraz nazwisko osoby podpisującej niniejszą ofertę w imieniu wykonawcy.

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia sukcesywnie w terminie: od dnia zawarcia umowy do
31.12.2021 r.
3. Akceptujemy płatności kwoty wynikającej z faktury w terminie 21 dni od daty doręczenia i przyjęcia
faktury przez zamawiającego.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się warunkami ogłoszenia i uznajemy się za związanych określonymi
w nim postanowieniami.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 3). Zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach w niej określonych w zgodnej
z niniejszą ofertą i warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu wyłączonym spod stosowania
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (nr O3.N4.362.6.2021), w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczamy, że wykonawca posiada:
a) wymagane przepisami prawa polskiego uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia,
b) wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem kadrowym i technicznym niezbędne do
wykonywania zamówienia.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 2 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3.
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a. .........................................................................................................................
b. .........................................................................................................................
c. .........................................................................................................................

, dnia

2021 r.
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy)

2

3

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).
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Załącznik nr 2
nazwa i adres wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY
Usługi wywozu nieczystości stałych w pojemnikach z terenów niezamieszkałych
dla RDW Żołędowo w 2021 r.

Orientacyjna
częstotliwość
Typ
opróżniania w
pojemnika
trakcie trwania
umowy

Lp.

Opis

1

2

3

4

1.

20 03 01
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

SP-10 m3

5 razy

2.

20 03 03
Niesegregowane (zmieszane) odpady z
placów i ulic – odpady komunalne

SP-10 m3

5 razy

Cena
jednostkowa

Wartość netto

(w zł netto za jednokrotne
opróżnienie pojemnika)

(w zł)

5

6 = kol. 4 x kol. 5

Wartość netto .
Podatek VAT 23%.
WARTOŚĆ BRUTTO .

Słownie złotych brutto………………………………………………………………………………………………………

, dnia

2021 r.
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych do
występowania w imieniu wykonawcy)
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