
 

 

Załącznik nr 3 do siwz 

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

( pieczęć adresowa Wykonawcy ) 

……………………………….., dnia ………………. 2017 r. 

(miejscowość) 

 

Dane wykonawcy : 

 

Nazwa  ……………………………………………………………… 

Adres  ……………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………… 

Nr tel./ faksu ……………………………………………………………… 

Nr NIP  ……………………………………………………………… 

Nr REGON ……………………………………………………………... 

Nr konta  ...................................................................................... 

adres e-mail ...................................................................................... 

 

Związek Komunalny Gmin Ziemi 
Lubartowskiej 
ul. Lubelska 68 
21-100 Lubartów 

 

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : odbiór 
odpadów z terenów nieruchomości niezamieszkałych w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2019 r. oferujemy 
wykonanie przedmiotowego zamówienia  w okresie obowiązywania umowy (22 miesiące) : 

1. Cena za odbiór 1 Mg odpadów zmieszanych: za  cenę brutto ........................ zł (słownie złotych 
................................................................................. ……………………………………………………..)  

w tym podatek VAT. 

2. Cena za odbiór 1 Mg odpadów segregowanych: za  cenę brutto ........................ zł (słownie złotych 
................................................................................. ……………………………………………………..)  

w tym podatek VAT. 

3.  Deklarujemy dodatkowy odbiór zmieszanych  w miesiącu na zgłoszenie telefoniczne  w ilości: ……… 

4. Do wykonani usługi przeznaczymy ………. osób zatrudnionych na podstawię umowy o pracę w pełnym 
wymiarze godzinowym 

 

Oświadczamy, że : 

1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 



otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego sporządzenia oferty, oferowane przez nas dostawy 
spełniają warunki określone w siwz; 
2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia; 
3) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy akceptujemy  
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunkach w terminie i miejscu wskazanym przez  
zamawiającego; 
4) zapewniamy autoryzowany serwis mobilny zgodnie z siwz  
5) zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie   
6) niżej wymieniony zakres zamówienia zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom* : 

a) ……………………………................…………………………………………………………....……... 
(należy podać części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz firmy – nazwy 

tych podwykonawców) 

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

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

b) …………….................…………………………........…………………………………………………….. 
.......................................................................................................................................................... 

7) Zastrzeżenia Wykonawcy : 
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zastrzega, że niżej wymienione 
informacje składające się na ofertę nie mogą być udostępniane: 

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

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

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

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

Ww. zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z uwagi na:...................................  
................................................................................................................................................................  

(należy wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa) 

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

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

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

 

8) do oferty załączamy : 
a) ……………………………………………………………………………………………...…………………………

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

 

 

…………………………………………..……… 
( podpis osoby/osób upoważnionych do składania          
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy ) 

 

                                                 
 
  Niepotrzebne skreślić 


