
Załącznik nr 1 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 
 
 

                                                           Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

                                                     Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach 

                                                       ul. Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Odpowiadając  na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod 

nazwą „Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych 

w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach” oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

wymogami zawartymi w SIWZ za kwotę: 

 1 Mg osadu ściekowego za cenę netto ..............................,  brutto z podatkiem VAT ……..………….., 

1 100 Mg za cenę netto ………………………….…….., brutto z podatkiem VAT …………………… 

 

 1 Mg skratek za cenę netto …………………………..…, brutto z podatkiem VAT ……….…..………, 

48 Mg za cenę netto ………………………….………., brutto z podatkiem VAT ……………………... 

 

 1 Mg piasku z piaskowników za cenę netto ……………….…, brutto z podatkiem VAT ..……………, 

6 Mg za cenę netto ………….…………, brutto z podatkiem VAT ………………….…………………. 

 

 1 Mg piasku z sieci burzowej za cenę netto ……………….…, brutto z podatkiem VAT ..……………, 

5 Mg za cenę netto ………….…………, brutto z podatkiem VAT ………………….…………………. 

 

 

Łącznie za wywóz i zagospodarowanie 1 100 Mg osadu,  48 Mg skratek, 6 Mg piasku i 5 Mg 

piasku z sieci burzowej 

Cena netto ………………………….. zł 

Cena brutto z podatkiem VAT ……………………………… zł 

 



1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że zawarte w SIWZ warunki płatności zostały przez nas 

zaakceptowane. 

3. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty 

zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Uważamy się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. przez 30 dni od 

ostatecznego upływu terminu do składania ofert. 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

………………………….………………….. 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby 

uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

 


