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Załącznik Nr 2 Do SIWZ 
FORMULARZ OFERTY 
 

Nazwa zamówienia: dostawa sprzętu w ramach realizowanej inwestycji pn. „Dostosowanie 
Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK” 
w ramach Działania 6.3 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

NAZWA 
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych 

„KRAS-EKO” Sp. z o.o. 

ADRES SIEDZIBY Wincentów 22-302 Siennica Nadolna 

NR KRS 0000041616 

NR REGON 110608386 

NR NIP 564-16-29-208 

II. WYKONAWCA: 

LP 
NAZWA/NAZWY 

WYKONAWCY/WYKONAWCÓW 
NIP REGON 

ADRES/ADRESY 
WYKONAWCY/WYKONAWCÓW 

NUMER TEL. I FAKSU 

1.     
 

2.     
 

….     
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III. W IMIENIU WYKONAWCY OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1. W zakresie Zadania Nr 1 (samochód ciężarowy powyżej 3.5 tony): 

OFERTA CENOWA na realizację niniejszego zamówienia, skalkulowana 
zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ wynosi: 

cena ofertowa netto (bez VAT) cyfrowo w PLN:  

cena ofertowa netto (bez VAT) słownie w PLN:  

należny podatek VAT cyfrowo w PLN:  

należny podatek VAT w stawce cyfrowo (w %):  

wartość brutto oferty - kwota cyfrowo w PLN:  

wartość brutto oferty - kwota słownie w PLN:  

Uwaga: wartość brutto oferty, zwana również wartością ceny całkowitej - stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać 
ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ. Im niższa cena oferty brutto, tym oferta korzystniejsza. 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania 
zamówienia objętego niniejszym postępowaniem w terminie: ………………….. miesięcy 
od daty zawarcia umowy. 

Uwaga: termin realizacji zamówienia – stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII 
SIWZ. Wykonawca winien tu podać termin w miesiącach, nie dłuższy niż 4 miesiące. 

OKRES GWARANCJI - na dostarczony przedmiot umowy ramach realizacji niniejszego 
zamówienia roboty udzielam/udzielamy gwarancji na okres: …………………. miesięcy. 

Uwaga: okres gwarancji – stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 
XIII SIWZ. Wykonawca winien tu podać okres w miesiącach, nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy. 

2. W zakresie Zadania Nr 2 (przyczepa do transportu kontenerów): 

OFERTA CENOWA na realizację niniejszego zamówienia, skalkulowana 
zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ wynosi: 

cena ofertowa netto (bez VAT) cyfrowo w PLN:  

cena ofertowa netto (bez VAT) słownie w PLN:  

należny podatek VAT cyfrowo w PLN:  

należny podatek VAT w stawce cyfrowo (w %):  

wartość brutto oferty - kwota cyfrowo w PLN:  

wartość brutto oferty - kwota słownie w PLN:  

Uwaga: wartość brutto oferty, zwana również wartością ceny całkowitej - stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać 
ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII SIWZ. Im niższa cena oferty brutto, tym oferta korzystniejsza. 
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TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania 
zamówienia objętego niniejszym postępowaniem w terminie: ………………….. miesięcy 
od daty zawarcia umowy. 

Uwaga: termin realizacji zamówienia – stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIII 
SIWZ. Wykonawca winien tu podać termin w miesiącach, nie dłuższy niż 4 miesiące. 

OKRES GWARANCJI - na dostarczony przedmiot umowy ramach realizacji niniejszego 
zamówienia roboty udzielam/udzielamy gwarancji na okres: …………………. miesięcy. 

Uwaga: okres gwarancji – stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 
XIII SIWZ. Wykonawca winien tu podać okres w miesiącach, nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy. 

3. TERMIN PŁATNOŚCI – akceptuję/emy bez zastrzeżeń wzór umowy oraz warunki płatności 
przedstawione w SIWZ, w tym 30 - dniowy termin płatności, wraz z ewentualnymi 
zmianami i modyfikacjami, wynikającymi z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - niniejsza oferta wiąże nas przez okres 60 dni 
licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 

5. Hasło dostępu do pliku JEDZ: ………………….. oraz informacje o wykorzystanym programie 
szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ: ………………….. . 

6. Zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia 
i nie wnoszę/wnosimy żadnych uwag i zastrzeżeń. 

7. Przystępując do postępowania przetargowego uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie niezbędne 
informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ 
na ofertę przetargową i biorę/bierzemy pełną odpowiedzialność za odpowiednie 
wykonanie przedmiotu umowy. 

8. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć 
umowę konsorcjum lub inną równoważną umowę, zgodnie z treścią SIWZ (zapis 
dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie składających ofertę). 

9. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę 
zobowiązuję/zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną 
wskazane przez Zamawiającego. 

10. Gwarantuję/gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie 
z treścią SIWZ, wyjaśnień oraz zmian do SIWZ. 
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11. Oferta sporządzona jest na ……... stronach i w skład jej wchodzą następujące 
dokumenty, oświadczenia i podobne: 

 

- …………………… - ………………………………………………………………… 

- ……………..…… - ………………………………………………………………… 

- ……………..…… - ………………………………………………………………… 

- ………………..… - ………………………………………………………………… 

- .....................        - ..................................................................... 

- .....................        - ..................................................................... 

(nr załącznika)   (nazwa załącznika)  

 

Podpis(y) Wykonawcy(ów): 

 

 

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

miejscowość data czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 

 


