
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty 

………………………………….. 

  (nazwa oferenta) 

…………………………………. 

………………………………….. 

(dokładny adres) 

………………………………….. 

(nr tel; fax) 

OFERTA WYKONAWCY  

                                                                                                Gmina Radzanów 

                                                                                                 Radzanów 92A 

                                                                                                  26-807 Radzanów 

 

Ja/my/ niżej podpisany/i składając ofertę w odpowiedzi na zapytania ofertowe pn.:      

„Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu „Big-Bag” z działalności rolniczej na terenie gminy Radzanów”. 

 

1. Wykonanie całości  prac objętych przedmiotowym  zamówieniem za  cenę:   

brutto  ……………………………….. zł 

słownie złotych: …………………………………………………………………………………… 

vat- ……..% - …………………………………. zł 

netto  …………………………………………….zł 

     w tym: 

a) odpadów z folii rolniczych -  200 Mg  

brutto ………………………………………….. zł  

         vat- ……..% - …………………………………. zł 

         netto  …………………………………………….zł 

w tym cena jednostkowa 1Mg ………………. brutto  

b) siatki i sznurka do owijania balotów – 25 Mg 

 

brutto ………………………………………….. zł  

         vat- ……..% - …………………………………. zł 

         netto  …………………………………………….zł 

w tym cena jednostkowa 1Mg ………………. brutto  

c) opakowań po nawozach i typu Big-Bag - 30 Mg  

brutto ………………………………………….. zł  

 vat- ……..% - …………………………………. zł 

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

w tym cena jednostkowa 1Mg ………………. brutto  

2. Zobowiązuję/emy  się/ do wykonania przedmiotu zamówienia  w terminie do 30 czerwca 

2020r. 

3. Płatność za wykonaną usługę – do 30 dni po przedłożeniu faktury. 



OŚWIADCZAM/MY, ŻE: 

1. Zapoznałem/śmy się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym - nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 

2. Załączony do zapytania zał. nr 3 – projekt umowy został przez /ze mnie /nas 

zaakceptowany, zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy w miejscu i  terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu), (jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia) ** 

4. (Usługę objętą  zamówieniem zamierzam wykonać  sam)(następujące elementy usługi 

objęte zamówieniem  zamierzamy powierzyć podwykonawcom) **: 

         (nazwa i adres podwykonawcy) 

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

 

 

         (zakres powierzonych elementów  usługi) 

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

 

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

 

         5. Posiadamy(dysponujemy) wymaganym  zezwoleniem na transport odpadów będących 

              przedmiotem zamówienia usługi. 

 

 

     * * niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Data ……………………………..              ……………………………………………………. 

                                                                       (podpis upełnomocnionych przedstawicieli firmy)  

 


