
_______________________________ 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
 
 

 
 

 

O F E R T A    W Y K O N A W C Y   
 

 
 

Do  Przewodniczącego Zarządu  
Gmin Zlewni Górnej Baryczy 

 
 
 
 
 
 
 

   Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

„Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie 
Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 

 
 

 
 

1. Oferujemy realizację w/w zamówienia za wynagrodzeniem : 
 

      Cz. I. Zamykanie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krotoszynie 
     w kwocie  .................................................  zł /bez podatku VAT/. 
     Podatek VAT wynosi ...... %, co stanowi kwotę : ................................ 
     Ogółem wartość oferty wynosi: ................................ zł /z podatkiem VAT/ 
     słownie : ..................................................................................................................................       

     Cz. II. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Chwałkach, 
Dunkowej i Sulmierzycach 

     w kwocie  .................................................  zł /bez podatku VAT/. 
     Podatek VAT wynosi ...... %, co stanowi kwotę : ................................ 
     Ogółem wartość oferty wynosi: ................................ zł /z podatkiem VAT/ 
     słownie : .................................................................................................................................. 
 

 Całkowita wartość oferty (cz. I + II) wynosi ......................................... PLN (brutto)* 
słownie ..................................................................................................................................... 

 

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania   
zamówienia. 

3. Składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia.* *  

4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i przedkładamy dokumenty 
i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków. 

 

5. Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami za wyjątkiem niżej opisanych prac: 
................................................................................................................................................. 

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

6. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia   
i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń, zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego  
wykonania  zamówienia  (w  tym  celu  zapoznaliśmy  się z  dokumentacją  projektową          
i  przyszłym  placem  budowy) oraz akceptujemy treść projektu umowy.  

 

7. Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu, najpóźniej przed podpisaniem umowy 
złożymy Zamawiającemu wykazane w ofercie uprawnienia kierownika budowy oraz wpis 
w/w osoby na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony 
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 

 

 



8. Oświadczamy, że w przypadku otrzymania zamówienia przejmujemy odpowiedzialność            
za plac budowy oraz elementy się na nim znajdujące do czasu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

 

9. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności faktur w ciągu 30 dni od daty  
otrzymania  ich przez Zamawiającego. Płatność Zamawiający przekaże na konto 
Wykonawcy nr :    ………………………………………………………..………………… 

 

10. Oświadczamy,  że  na  wyżej  wymieniony  przedmiot  zamówienia  udzielamy  
gwarancji  na okres 3 lat od daty odbioru końcowego zadania i po wykonaniu robót 
przedłożymy „Kartę Gwarancyjną”, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik D do 
SIWZ. 

 

11. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie : od dnia podpisania umowy 
do 31 grudnia 2012 r., z tym, że rekultywacja techniczna winna zostać zakończona do 
31.12.2011 r.  

 

12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.       
 

13. Oświadczamy, że w przypadku  wygrania przetargu  uważamy  się za  zobowiązanych        
do zawarcia umowy  po upływie terminów  określonych w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, nie 
później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą ( z zastrzeżeniem określonym 
w ustawie PZP), licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

 

14. W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do wniesienia - przed podpisaniem 
umowy - zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie. 

 

15. Załącznikami  do niniejszej oferty są : 
 

1/...................................................................................................................................................................... 

2/...................................................................................................................................................................... 

3/...................................................................................................................................................................... 

4/...................................................................................................................................................................... 
5/...................................................................................................................................................................... 

6/...................................................................................................................................................................... 

7/...................................................................................................................................................................... 

8/...................................................................................................................................................................... 
9/...................................................................................................................................................................... 

10/...................................................................................................................................................................... 

Na …… kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 

 

    Miejsce i data: ___________________ 
_________________________ 

(pieczątka i podpis uprawnionego 
przedstawiciela wykonawcy) 

 
 
* wypełnić w razie składania oferty na całość zadania 
** niepotrzebne skreślić 

 


