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ZP/2/11/2018         Załącznik nr 6 

 
 

Wzór oferty  
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 

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

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

Adres ............................................................................................................................................... 

REGON; …………………………… NIP; ………………………………………… KRS;……………………………………………… 

TEL;  ……………….……………  FAX;  .......................................   e-mail; ……………………………………………. 

(nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku składania oferty przez 
podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki 
cywilnej lub członków konsorcjum) 
 

Dane dotyczące Zamawiającego: 
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk, tel.; 172426206, 

fax; 172420858, e-mail; sekretariat@mzklezajsk.pl  

 
Zobowiązania Wykonawcy:        

1.   W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Ręczne sortowanie odpadów 
komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku w 2019 

roku” zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w cenie:  
 

1) Cena za 1 roboczogodzinę: 

Cena netto: ........................................... zł 

Podatek VAT(… %)……………… zł 

Cena brutto: ........................................... zł 

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

2) Liczba pracowników realizujących niniejsze zamówienie, którzy przepracowali  

co najmniej 500 godzin przy ręcznym sortowaniu odpadów - ………. . 

(wypełnić zgodnie z rozdz. XIV SIWZ pkt. 2) 

 
 

 
 

 

 
___________________________________       

                                                                                  (czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną 
                   osoby/osób upoważnionej/upoważnionych  
            do reprezentowania wykonawcy) 
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2. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie/następujący zakres zamówienia   
      powierzymy podwykonawcy  * …………………………………………………………….. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez 

nas zaakceptowany i zobowiązujmy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Załączniki do niniejszej oferty:     

                         
1) …………………………… 

2) …………………………… 
3) …………………………… 

4) ……………………………. 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2” 
 
 

 

 
                                                    

        (miejscowość i data)                                                                                                                                                                                                                                    
 

 
 

                                                                                _____________________________________                                                                                                                                           

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną        
 osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Niepotrzebne skreślić.  

W przypadku niewypełnienia Zamawiający winien przyjąć, że Wykonawca przystąpi do realizacji 

zamówienia samodzielnie. 

             


