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Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Zamawiający:  

,,EKO-REGION” sp. z o.o. 

97-400 Bełchatów,  

 ul. Bawełniana 18 

2. Wykonawca: 

Nazwa ............................................................................................................................................................  

      ............................................................................................................................................................  

Adres ..............................................................................................................................................................  

NIP  ..................................................................................  

REGON ............................................................................  

Nr. Tel/fax ........................................................................  

Email ................................................................................  

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

Oświadczamy, że będziemy realizować usługę przetransportowania i przyjęcia do zagospodarowania odpadów  

o kodzie 19 12 09 od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r. 

4. Przedmiot oferty i cena oferty. 

4.1 Oferujemy realizowanie usługi przetransportowania i przyjęcia do zagospodarowania poprzez skierowanie 

do odzysku odpadów o kodzie 19 12 09 na teren będący we władaniu Wykonawcy. 

Usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy wg ilości określonych w SIWZ.  

Powyższe ceny zostały skalkulowane na podstawie wytycznych określonych w odpowiednich pkt.SIWZ. 

Całkowita wartość zamówienia brutto słownie: 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

4.2 Nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom realizacji żadnej części zamówienia */ zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom do realizacji następujące części zamówienia:  

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

Kod odpadu 

 

Cena jednostkowa 

netto za 1 Mg 

odpadów 

 

Szacunkowa ilość 

odpadów do 

zagospodarowania 

w czasie trwania 

umowy   

(Mg) 

Wartość 

zamówienia netto 

 

Stawka podatku 

VAT (%) 

 

Wartość 

zamówienia brutto  

 

19 12 09  ok. 15 000    

 

Całkowita wartość zamówienia brutto  

Termin płatności faktur  
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4.3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu składania ofert. 

4.4 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami projektu umowy – załącznik nr 1 do SIWZ  

i akceptujemy go bez zastrzeżeń. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5. Złożenie oferty 

Ofertę niniejszą składamy na ...................... kolejno ponumerowanych stronach. 

6. Załączniki 

Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiącymi integralną część naszej oferty są: 

1.  .....................................................................  

2.  .....................................................................  

3.  .....................................................................  

4.  .....................................................................  

5.  .....................................................................  

6.  .....................................................................  

7.  .....................................................................  

8.  .....................................................................  

9.  .....................................................................  

10.  .....................................................................  

11.  .....................................................................  

12.  .....................................................................  

 

 

 

.................................., dnia ..........................  

........................................................... 

Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 


