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Załącznik Nr 1.1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego 

Zamawiający:  

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.  

Ul. Świętego Jana 52, 43-220 Bojszowy 

tel. /fax 32/ 218 91 77 

e-mail: gpk@hot.pl  

strona internetowa: www.gpkbojszowy.pl 

Oznaczenie sprawy: GPK.1/2014 

 

Formularz OFERTOWY – Część I  
Dot. zagospodarowania osadu w procesie R10 (do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz 

i/lub  do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu*) 

WYKONAWCA: 
 

L.p. Nazwa/y/ Wykonawcy/ów/ Adres/y/ Wykonawcy/ów/ 
  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

 
Imię i nazwisko:  

Adres:  

Nr telefonu:  

Nr faksu:  

Adres e-mail:  

 

Ja /my/ niżej podpisany/i/ składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego ogłoszonego przez: GPK Sp. z o. o. w Bojszowach,  pn. : „SUKCESYWNY 

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH 

OSADÓW ŚCIEKOWYCH o kodzie 19 08 05 Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOJSZOWACH 

 
zgodnie  z wymaganiami określonymi  w SIWZ, oferujemy wykonywanie usługi będącej 

przedmiotem zamówienia, polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu w procesie 

R10 (do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz, do uprawy roślin 

przeznaczonych do produkcji kompostu)  ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Bojszowy, w miesiącach: III – XI 2014  r. -  za niżej 

wymienioną cenę: 
 

1.  Cena netto wywozu i zagospodarowania 1 Mg osadów ściekowych: 

.......................................................................................................................................................................zł 

2.  Podatek  VAT …………… % ...........................................................................................................zł 

3.  Cena brutto wywozu i zagospodarowania 1 Mg osadów ściekowych (pkt 1 + pkt 2): 

......................................................................................................................................................................zł  

słownie zł :...................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................  
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4. Ogółem wartość oferty brutto - cena brutto 1Mg x 630 (pkt 3 x 630)   

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

słownie zł :...................................................................................................................................................... 

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

 

5.  Okres świadczenia usługi: od 1 marca 2014 r. do 30 listopada 2014 r. 

 

6.  Płatność za wykonaną usługę – co miesiąc - 30 dni po przedłożeniu faktury. 

 

OŚWIADCZAM/Y/, ŻE: 

 
Stosownie do treści ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759, z późn.zm.) 

1. zapoznałem/liśmy/ się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wyjaśnień do SIWZ, jej modyfikacji - nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 

niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty; 

2. zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia poprzez dokonaną wizję w terenie; 

3. sprzęt, urządzenia, które przeznaczamy/y/ do realizacji zamówienia są sprawne techniczne, posiadają aktualne 

przeglądy techniczne oraz są przystosowane do transportu tego rodzaju odpadów; 

4. posiadam/y/ wymagane  prawem zezwolenia na transport tego rodzaju odpadu; 

5. dysponuję/emy/ lub będę/dziemy/ dysponować gruntami na których mają zostać zastosowane osady ściekowe, 

w ilości odpowiedniej do zakresu zamówienia,  które nie są objęte zakazami w myśl art. 96 ust.12  ustawy o 

odpadach, 

6. uważam/y/ się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. załączony do specyfikacji projekt umowy został przez /ze mnie/ nas zaakceptowany i podpisany, 

zobowiązuję/emy/ się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6.   składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu]  /  [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie           

       zamówienia]*, 

7.    nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego   

       zamówienia,  

8.   składając niniejszą ofertę oświadczamy, że [będziemy polegać / nie będziemy polegać]* na zasobach innych      

podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych: 

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

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

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

          /wymienić nazwy i adresy podmiotów/ 

9. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:  [żadne z informacji                  

       zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu   

       nieuczciwej konkurencji]  /  [wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę   

       przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie   

       mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]*: 

 

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

  Od Do  

    

    

10.   [Usługę  objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami]. [Następujące elementy usługi objęte zamówieniem 

zamierzamy powierzyć podwykonawcom]*: 

 

........................................................................................   ................................................................................................  
                        /nazwa i adres podwykonawcy/                                                                  /zakres powierzonych prac/ 
 

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

 

........................................................................................   ........................................................................................ ........  
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11.    Oferta została złożona na ........ stronach podpisanych i  kolejno ponumerowanych od nr ............ do nr .............. 

12.  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

       a/ wypełniony i podpisany projekt umowy. 

13.   Do oferty dołączamy następujące dokumenty: 

 a) ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

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

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

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

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

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

 

b) POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY: 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 

*  Niepotrzebne skreślić                               /każdą stronę oferty należy parafować) 

 

Podpis/y/: 

L.p. Nazwa/y/ Wykonawcy/ów/ 

Nazwisko i imię osoby/osób/ 

upoważnionej/ych/ do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy/ów/ 

Podpis/y/ i pieczęć/cie/ osoby/osób/ 

upoważnionej/ych/ do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy/ów/ 

Miejscowość i data 

  

 

   

 

 

    

 


