
 

                                                                                                                          Załącznik nr 2 
                                                                                                                                          Do Specyfikacji Istotnych 
                                                                                                                                        Warunków Zamówienia 

numer sprawy:    2/IN/ZPU/ 1165 /2011 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
 

Na USŁUGĘ: 

 WYWÓZ  ODPADÓW KOMUNALNYCH  POCHODZĄCYCH  Z  

NIERUCHOMO ŚCI KOMUNALNYCH ZARZADZ ĄNYCH  PRZEZ  

ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W KOWARACH  

 
I. Dane dotyczące o Oferenta. 
 
Nazwa .................................................................................................................... 
 
Siedziba .................................................................................................................. 
 
Adres do korespondencji ....................................................................................... 
 
Nr telefonu/faks ..................................................................................................... 
 
NIP ........................................................................................................................ 
 
REGON ................................................................................................................. 
 
II. Dane dotyczące Zamawiającego. 

     Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych 

                           58-530 Kowary ul. Dworcowa 11 tel. 7571823-08 

NIP 611-02-04-391  Regon 230505414 
III. Oferta Wykonawcy. 
Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia tj. wywóz 
odpadów komunalnych za cenę ryczałtową /1miesiąc za: 

 
l mieszkańca brutto: ________ zł, (słownie:___________________________________) 
 

razem za 815 (szacunkowa ilość mieszkańców *12 m-cy   brutto) 
 
  ______________________________________________________ zł, 
(słownie:___________________________________________________________________) 

 
obliczoną na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 1. 
 



 

       Cenę  jednostkową  wywozu  nieczystości stałych za jeden pojemnik o poj.  110 l brutto  
        _______zł.   (słownie_____________________________________)  
         
IV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń. 
V. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 
składania ofert. 
VI. Wadium w wysokości 2.000,00 zł. zostało przez nas wniesione w formie ____________ 
Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, Zamawiający 
zatrzyma wniesione wadium. 
VII. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 
 
1. .............................................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................................................. 

4. .............................................................................................................................................................. 

5. .............................................................................................................................................................. 

6. .............................................................................................................................................................. 

7. .............................................................................................................................................................. 

8. .............................................................................................................................................................. 

9.   .............................................................................................................................................................. 

10. .............................................................................................................................................................. 

11................................................................................................................................................................ 

VIII. O świadczamy, że wzór umowy wraz z załącznikiem został w pełni zaakceptowany. 
 
IX. Termin płatno ści  21 dni przelewem od daty wystawienia faktury. 
 
X. Realizacja zamówienia w terminie od   01.04.2011 r.  do 31.03.2012 r. 
 
XI. Osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy: 
1. W postępowaniu przetargowym: 
 
1) ...................................................                               2) ................................................... 
2. Do zawarcia umowy: 
 
1) ...................................................                              2) ................................................... 
 
 

___________________________________ 
                                                         data, (imię i nazwisko), pieczątka ,podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 


