
Załącznik nr 1 do SIWZ

........................................................
              /Nazwa firmy i adres/

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na  
„USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I  ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

NA TERENIE GMINY PRZYSTAJŃ” 
składamy niniejszą ofertę:

I. Ceny jednostkowe brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów  bezpośrednio  od  właścicieli

nieruchomości:

a) w  odniesieniu do odpadów zmieszanych  –     ....................................... zł/Mg

słownie ….....................................................................................................zł/Mg

b) w odniesieniu do odpadów segregowanych –   ........................................ zł/Mg

słownie ….....................................................................................................zł/Mg

c) w odniesieniu do odpadów wielkogabarytowych – …............................. zł/Mg

słownie ….....................................................................................................zł/Mg

d) w odniesieniu  do  odpadów budowlanych  (za  podstawienie  pod wskazany adres  i  odebranie  1

sztuki):

• pojemnika 120l - …..............  zł  słownie...................................................................... zł

• pojemnika 240l - ….............. zł słownie.........................................................................zł

• worka „big-bag” lub pojemnika 1 m³ - .….............. zł 

słownie ...............................................................zł

• kontenera 3 m³ - …................ zł słownie.........................................................................zł

• kontenera 5 m³ - …................ zł słownie.........................................................................zł

• kontenera 7 m³ - …................ zł słownie.........................................................................zł

II.  Wyposażenie nieruchomości  zamieszkałych  w  pojemniki  i  worki  oraz  Punktów Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w kontenery zgodnie z rozdziałem 4 ust. 7, 8, 9 ,10, 11, 13 SIWZ

…........................... zł brutto, za cały okres obowiązywania umowy. 

słownie ….....................................................................................................zł. 

III. Ceny jednostkowe brutto za odbiór i zagospodarowanie poszczególnych odpadów pochodzących
z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych :

a) w odniesieniu do chemikaliów – cena za jednokrotny wywóz  kontenera - ................................. zł

 słownie ….....................................................................................................zł. 

b) w odniesieniu do odpadów zielonych – cena za jednokrotny wywóz kontenera - …....................zł

 słownie ….....................................................................................................zł. 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu umowy w terminie:  od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.



2. Akceptuję warunki płatności.
3. Oświadczam, że akceptuję warunki SIWZ i nie wnoszę do nich uwag.
4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą za czas wskazany w SIWZ.
5. Oświadczam,  że zapoznałem się ze SIWZ oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty,  a

zwłaszcza dokonałem wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia.
6. Oświadczam,  że zapoznałem się z załącznikami do SIWZ warunkami umowy i zobowiązuję się w przypadku

wyboru mojej oferty,  do zawarcia umowy na ustalonych tam warunkach,  w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej oferty są wszystkie załączniki oraz dokumenty wymienione w SIWZ, 
inne ........................................................................................................................................................................................

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

Oferta liczy ........... stron

........................................................................
/podpis i pieczęć imienna osoby/osób

..........................................................                                                                       uprawnionych do składania oświadczeń
       /Miejscowość, data/                                                                                         woli w imieniu wykonawcy/


