
Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 
 

 
Zadanie: 

„Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy 
Janowice Wielkie.” 

 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  UG.2710.TZO.1.2018                                                
  
1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina  Janowice Wielkie, 58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, Polska 
 
2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  
 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

  
 
 

 

  
 
 

 

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
4. Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

4.1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia; 

4.2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej 
modyfikacji;  

4.3. cena brutto mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia przez okres od 01.06.2018 r. do 31.12.2019 r. 
wynosi:...................................... PLN (brutto) w tym należny podatek VAT, 

(słownie..........................................................................................................................złotych),  

      4.4.   deklaruję termin płatności faktury obowiązujący w okresie trwania umowy na: 
 
 
 
                          
                                      7 dni 14 dni 30 dni 
 

*  Należy wybrać jedną z opcji dotyczących ilości terminu płatności przez postawienie znaku „X” w odpowiedniej 
kratce. 

 
4.4. deklaruję wykonanie zamówienia następującymi pojazdami, spełniającymi co najmniej   normę EURO 5 w zakresie 

emisji spalin, tj.: 

L.p. Przeznaczenie pojazdu zgodnie z SIWZ Numer 

rejestracyjny 

pojazdu 

Norma emisji spalin, 

która spełnia 

wskazany pojazd  

(co najmniej EURO 5) 

Dokumenty potwierdzające spełnienie normy 

emisji spalin co najmniej EURO 5. 

Dowód rejestracyjny albo inne dokumenty 

jeżeli z dowodu rejestracyjnego 

jednoznacznie nie wynika spełnienie normy 

emisji spalin co najmniej EURO 5 (należy 

wymienić dokumenty potwierdzające) 

1 2 3 4 5 

1 Pojazd przystosowany do odbierania 

odpadów komunalnych zmieszanych 

(śmieciarka).  

   



2 Pojazd przystosowany do odbierania 

odpadów komunalnych zmieszanych 

(śmieciarka). 

   

3 Pojazd przystosowany do odbioru 

selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych. 

   

4 Pojazd przystosowany do odbioru 

selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych. 

   

5 Pojazd do odbierania odpadów bez funkcji 

kom paktującej. 

   

6 Pojazd do odbierania praso kontenera.    

Razem liczba zgłoszonych pojazdów:  

 
4.4.   informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji niniejsza oferta zawiera na stronach: ………………………....; 

4.7. akceptuje termin wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z pkt. 4 Tomu I SIWZ; 

4.8. niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, od ostatecznego terminu składania ofert; 

4.9. akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Tomie II SIWZ; 

4.10. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć  
w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję się zabezpieczyć umowę 
zgodnie z treścią pkt. 8 Tomu I SIWZ; 

Firma Wykonawcy, zgodnie z zestawieniem zawartym w tabeli nr 1 poniżej, jest zaliczana do: 

 -  mikroprzedsiębiorstw 

  
 -  małych przedsiębiorstw 

  
 -  średnich  przedsiębiorstw 

  
 -  pozostałych przedsiębiorstw 

 
Kategorie przedsiębiorstw wg załącznika I do Rozporządzenie Komisji (We) Nr 364/2004 z dnia 25 Lutego 2004 r. 

 
 
…….,dnia……………………………                                   ………………………………………………… 

(miejscowość i data) 
 (podpis(y) osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z 
dokumentami rejestrowymi lub wskazanych 

w pełnomocnictwie) 

 
 

KATEGORIA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

LICZBA OSÓB 
ZATRUDNIONYCH 

i 

ROCZNY OBRÓT 

lub 

CAŁKOWITY BILANS 
ROCZNY 

MIKRO <10 ≤ 2 mln euro ≤ 2 mln euro 

MAŁE < 50 ≤ 10 mln euro ≤ 10 mln euro 

ŚREDNIE < 250 ≤ 50 mln euro ≤ 43 mln euro 


