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Data sporządzenia oferty…………………..    

 

  

 

……………………………………………. 

 

     (Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

   

 

 FORMULARZ OFERTOWY  

 
 

  

 1.  Dane dotyczące Wykonawcy 

 
Nazwa ............................................................................................................................................................. 

Siedziba .......................................................................................................................................................... 

NIP ............................................................ REGON ....................................................................................... 

Nr telefonu/faksu ...........................................................................................................................................  

 

2.  Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest:  

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 070299 ( guma z linkami stalowymi lub wzmacniana 

tkaniną) z BESTGUM POLSKA sp. z o.o. zlokalizowanych w Rogowcu i Chabielicach 

 

3.  Cena oferty: 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 

070299 ( guma z linkami stalowymi lub wzmacniana tkaniną) z BESTGUM POLSKA sp. z o.o. 

zlokalizowanych w Rogowcu i Chabielicach,  oferujemy wykonanie dostawy objętej zamówieniem, zgodnie 

z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę: 
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:  

 

Cena netto za 1 tonę........................................................................................................................ zł 

(słownie ....................................................................................................................................................) 

Podatek VAT ........................................... zł, według stawki …… % 

(słownie ....................................................................................................................................................) 

Cena brutto za 1 tonę ........................................................................................................................... zł 

(słownie ...................................................................................................................................................) 

 

4. Termin realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 24 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy 
 
5. Termin związania złożoną ofertą: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

6. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. 

za zrealizowaną dostawę. 

7. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

2) nie wnosimy zastrzeżeń do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzoru umowy, 

3) w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z warunkami określonymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w 

Projekcie Umowy, 

4) w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego, 

5) zrealizujemy przedmiot zamówienia zgodne z normami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, 

6) będziemy realizować przedmiot zamówienia w terminach określonym w SIWZ, 

7) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

8) cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

VAT, 

9) zapoznaliśmy się z Regulaminem aukcji elektronicznych  PGE GiEKSA  oraz akceptujemy warunki 

udziału w aukcji elektronicznej,   

10) zapoznaliśmy się akceptujemy Kodeks Etyki Grupy PGE oraz Dobre Praktyki Zakupowe, 

11) zapoznaliśmy się SIWZ i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 

8. Informacje dodatkowe Wykonawcy: 
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1) oferta nie zawiera*/zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje poufne 

są zawarte na następujących stronach oferty …………………… i zostały opatrzone napisem 

„POUFNE”. 

2) Posiadam uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

3) nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów: …………………………………………… 

……………………………..…………………………………………………..., 

4) numer telefonu ……………………………………………………………….., 

5) numer faksu ………………………………………………………….………., 

6) poczta elektroniczna (e-mail) ……………………………………….………, 

7) adres internetowy (www) ………………………………………………….., 

8) NIP: ................................... 

 

9 . Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

 

 

 

 

                                                                               ______________________________________ 

                                                                                                                           (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  

                                                                                                                                   oświadczeń woli w i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


