




 

 

 

 



  Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

_________________, dnia__________________ 

(miejscowość) 

 (pieczątka ) 

Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” 

ul. Bachusa 7 

04 -814 Warszawa 

 

OFERTA WYKONAWCY 

I. Nazwa i adres WYKONAWCY 

NAZWA:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

ADRES: SIEDZIBA  WYKONAWCY:.............................................................................. 

……………………………………………………………………………………………….. 

NIP:…………………………………………………… 

REGON………………………………………………………………………………………… 

NR RACHUNKU BANKOWEGO:…………………………………………………………… 

…………………………….. 

TEL: ......................................................... e-mail................................................................... 

W odpowiedzi na ogłoszenie dokonanego w trybie zapytania o cenę na  wywóz nieczystości 

płynnych ze zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego na  nieruchomości położonej pod 

adresem 04 – 814 Warszawa, ul. Bachusa 7 w zakresie określonym w SIWZ oferuję realizację 

zamówienia. 

1. Cena oferty 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

MIESIĘCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 

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

Słownie 

netto………………………………………………………………………………………….zł 

Podatek VAT ...................% 

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

Słownie brutto ...........................................................................................................zł. 

CENA REALIZACJI CAŁEGO ZAMÓWIENIA 

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



Słownie 

netto………………………………………………………………………………………….zł 

Podatek VAT ...................% 

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

Słownie brutto ...........................................................................................................zł. 

2. Cena za jednorazowe opróżnienie szamba  w wysokości ____ brutto za m
3
. 

3. Termin wykonania zamówienia ……………………………………… 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego (opisem 

przedmiotu zamówienia oraz ze wzorem umowy/ istotnymi postanowieniami umowy)  

i nie wnoszę do niej zastrzeżeń. Zobowiązuję się do stosowania i ścisłego przestrzegania 

warunków  

w niej określonych, a w przypadku wyboru oferty do popisania umowy na warunkach  

w nim określonych, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczam, 

że akceptuję warunki określone w projekcie umowy i w przypadku wyboru mojej oferty 

zobowiązuję się do podpisania umowy wg projektu stanowiącego załącznik nr 5  

do SIWZ. Akceptuję warunki płatności określone w projekcie umowy. 

5. Oświadczam, iż niniejsze zamówienie zamierzam wykonać z udziałem 

podwykonawców / bez udziału podwykonawców* 

Powierzę następujący zakres prac podwykonawcom: 

1)      ………………………………… 

2)      ………………………………… 

3)      ………………………………… 

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty 

6. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany  

w SIWZ. 

7. Załącznikami do Formularza Ofertowego stanowiącymi integralną jego część są 

następujące dokumenty: 

1) .......................................................................................... 

2)  ......................................................................................... 

3) .......................................................................................... 

4) ……………………………………………………………………………………….. 

  

8. Oświadczam, iż w przypadku wyboru reprezentowanej przeze mnie Firmy i realizacji 

zamówienia zobowiązuję się do wypełniania i przestrzegania wszystkich wskazań  

i wymogów, które Zamawiający określił w treści ogłoszenia. 

  

………………………,dnia……………………………                                                         

                                                                                     ……………………………………… 

(podpis i pieczęć imienna upoważnionego      

przedstawiciela Wykonawcy) 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

sukcesywne, selektywne opróżnienie i wywóz  nieczystości płynnych ze zbiornika 

zlokalizowanego  

na  nieruchomości położonej pod adresem 04 – 814 Warszawa, ul. Bachusa 7 w ilości średnio  

 370 m
3 

miesięcznie 
 
 

 

–       kalkulacja cenowa 

  

Iloczyn ceny _________             x    1850         =______________  

           cena za 1
 
m

3 
netto      ilość m

3
      suma  netto 

 

Iloczyn ceny _________             x    1850         =______________  

           cena za 1
 
m

3 
brutto     ilość m

3
      suma  brutto 

 

 
 

Powyższe ilości są uśrednione w skali całego okresu związania umową 

 

  

……………………,dnia……………………………      

 

 

 

      ……………………………………… 

(podpis i pieczęć imienna upoważnionego      

przedstawiciela Wykonawcy) 

 


