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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OFERTA  
 

Wykonawca składający ofertę: 
 
Pełna nazwa / firma:  ........................................................................................................................ 

  ........................................................................................................................ 
Adres:  ........................................................................................................................ 

  ........................................................................................................................ 
 
(w zależności od podmiotu) 
NIP lub PESEL .................................................... 
KRS lub CEiDG  .................................................... 
 
Telefon  / e-mail  ........................................................................................................................ 
 
reprezentowany przez:  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)  
 

Zamawiający: 
 
Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice 
 

Zobowiązania i informacje wykonawcy: 
 
1. Składam/y niniejszym ofertę i zobowiązuję/emy się wykonać przedmiot zamówienia w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Gminę Branice w 
trybie przetargu nieograniczonego nr BG.271.4.2016.AK pn.: 

 

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych  

na terenie Gminy Branice” 
 

 
1) za cenę brutto za 1 miesiąc w wysokości: ................................................... zł 

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

 
2) za łączną cenę brutto za okres 18 miesięcy w wysokości: ................................................ zł 

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

 
2. Określam/y termin płatności na … dni   

 
3. Oświadczam/y, że: 

1) Zapoznałem/zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków 
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zamówienia, w tym także wzoru umowy i akceptuję/akceptujemy wszystkie zawarte w tych 
dokumentach warunki realizacji zamówienia (w tym termin wykonania zamówienia i warunki 
płatności), 

2) zgodnie z wymaganiami wskazanymi w II.4 SIWZ do realizacji zamówienia przy 
czynnościach określonych w SIWZ zaangażuję osoby zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy. 

3) w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

4) uważam się/uważamy się za związanego/związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 
upływu terminu do składania ofert, 

5) spełniam/spełniamy warunki wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 
stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

6) informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _____ do _____ stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co 
wykazałem/liśmy w załączniku nr ___________ do Oferty i zastrzegam/y, że nie mogą być 
one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączam/y stosowne wyjaśnienia 
wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p. 

 

4. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ/EMY samodzielnie/przy udziale podwykonawców w 

następującym zakresie1: 

_____________________________________________________________________ 

(zakres powierzonych robót/ firma Podwykonawcy ) 

_____________________________________________________________________ 

(zakres powierzonych robót / firma Podwykonawcy) 

 
 

5. Wadium w kwocie 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych), zostało uiszczone                                 
w dniu ................................ w formie ................................................................., dokument 
wpłaty w załączeniu.  

 
Wadium wniesione przez nas w pieniądzu należy zwrócić na następujący rachunek bankowy: 
[wypełnić jeżeli dotyczy] 

......................................................................................................................................................... 
 
5. W   przypadku   udzielenia  mi/ nam    zamówienia   zobowiązuję/emy   się   do   zawarcia    
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do wniesienia tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy równowartości kwoty w wysokości 10 % ceny 
ofertowej brutto, nie później  niż w dacie zawarcia umowy. 

  
6. Do oferty dołączono załączniki - następujące oświadczenia, dokumenty i informacje: 

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

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

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

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

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

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

7. Inne informacje wykonawcy: [wypełnić jeżeli dotyczy] 
.......................................................................................................................................................... 

 
8. Oferta zawiera …………. ponumerowanych stron.  
 

9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

adres:  

_____________________________________________________________________________

______ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 ……………………………….    …………………………………………………………… 
 Data                                            Imiona i nazwiska oraz podpisy 
   osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 


