
5/U/2016         Załącznik nr 1 (wzór) 

FORMULARZ OFERTY 
 
Wykonawca:..................................................................................................................................  
                                                   (nazwa i siedziba firmy, telefon, fax) 

 
W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05; piasku z piaskownika o kodzie 19 08 02; skratek  
o kodzie 19 08 01  z terenu Oczyszczalni Ścieków CENTRUM w Mikołowie,  przy ul. Dzieńdziela 50 
  
oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, za  cenę ryczałtową:  
 
……………….zł netto + podatek VAT w wysoko ści: ……………….. zł,  

co stanowi kwot ę …………….…….. zł brutto (słownie: ……………………………………………zł )  

w tym: 

1.Wywóz i zagospodarowanie osadów w szacunkowej ilości 4500 Mg, w wysokości: …………….zł 
netto + podatek VAT w wysokości: ……………….. zł,  
co stanowi kwotę …………….…….. zł brutto. 
2.Wywóz i zagospodarowanie piasków w szacunkowej ilości 150 Mg , w wysokości: …………….zł 
netto + podatek VAT w wysokości: ……………….. zł, 
 co stanowi kwotę …………….…….. zł brutto. 
3.Wywóz i zagospodarowanie skratek w szacunkowej ilości 270 Mg , w wysokości: …………….zł netto 
+ podatek VAT w wysokości: ……………….. zł, 
 co stanowi kwotę …………….…….. zł brutto. 
 
Powy ższe ceny ofertowe wyliczono przy zastosowaniu nast ępuj ących cen jednostkowych: 
 
1.) Cena jednostkowa netto za wywóz i zagospodarowanie osadu ……………zł netto/1Mg osadu +  
podatek VAT (…….zł/1Mg), 
co daje kwotę brutto w wysoko ści …………… zł/Mg osadu  
 
2.) Cena jednostkowa netto za wywóz i zagospodarowanie piasku ……………zł netto/1Mg piasku +  
podatek VAT (…….zł/1Mg), 
co daje kwotę brutto w wysoko ści …………… zł/Mg piasku. 
 
3.) Cena jednostkowa netto za wywóz i zagospodarowanie skratek ……………zł netto/1Mg skratek +  
podatek VAT (…….zł/1Mg), 
co daje kwotę brutto w wysoko ści …………… zł/Mg skratek. 
 
 
2. Ponadto oświadczamy, że:  

a) zapoznaliśmy się z wymaganiami przedstawionymi w ogłoszeniu wraz z załącznikami i nie 
wnosimy do nich zastrzeżeń, 

b) akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia  umowy i w razie wybrania naszej oferty 
zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach w nich opisanych. 

 
 

 
 
 
 

   ........................................................... 
                            Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/ osób  
                                                                                 upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 


