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 O F E R T A  

 

 

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

        pieczęć adresowa Wykonawcy                                                                                                                                                       data 
 

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
ul. M. Rataja 6 
23-100 Bychawa 

   
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. „Dostawa do 
siedziby Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Bychawie używanej 
śmieciarki dwukomorowej do wywozu odpadów komunalnych” zamieszczonego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w Bychawskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o., 
ul. M. Rataja 6 w Bychawie oraz stronie internetowej www.ebpk.pl 

 
 

•    Wykonawca 1:  .................................................................................................................................... 

Adres:   ...................................................................................................................................................... 

Tel.:   ...................................................  e-mail: ....................................................................................... 

• Wykonawca 2*:  ................................................................................................................................... 

Adres:   ...................................................................................................................................................... 

Tel.:    ...................................................  e-mail: …………….................................................................... 

• Wykonawca 3*:  .................................................................................................................................. 

Adres:   ...................................................................................................................................................... 

Tel.:      ...................................................  e-mail:....................................................................................... 

• Pełnomocnik * do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (np. lider konsorcjum): 

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

Adres: ........................................................................................................................................................ 

Tel.:    ...................................................  e-mail: ....................................................................................... 

 

* wypełniają jedynie Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie Zamówienia (np. konsorcja lub spółki cywilne); należy podać 
nazwy/firmy i  adresy/siedziby wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 

1. oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania w zakresie zgodnym ze specyfikacją istotnych 
warunków  zamówienia: 

 

za  cenę ..................................................................................................... brutto zł  

słownie: .................................................................................................................................................zł, 

2. oświadczamy, że okres gwarancji wynosi ………….. miesięcy.  

3. oświadczamy, że przebieg w kilometrach wynosi ………….. kilometrów. 
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4. oświadczamy, że cena oferty, którą stanowi łączna kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za 
wykonanie całości przedmiotu zamówienia publicznego, obejmuje wszelkie koszty wykonawcy związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in. opłaty, podatki (w tym podatek od towarów i usług) oraz 
wszelkie inne koszty wykonawcy, 
5. oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się 
za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 
6. oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, 
7. oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy na wykonanie zamówienia i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, 
8. oświadczamy, że przedmiot dostawy jest  wolny od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób 
trzecich, 
9. zamówienie zrealizujemy: 
a) sami**/przy udziale podwykonawców**:  
    …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(firma podwykonawcy) 
10. oświadczamy, że następujące informacje/dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one 
udostępniane: 
a) ………………………………………………………………………………………………, 
b) ……………………………………………………………………………………………. 
               (w załączeniu uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji i dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa)** 

10. korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: (podać jeśli jest to inny adres niż 

podany powyżej) .................................................................................................................................. 
11. oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu***, 
12. Załącznikami do niniejszej oferty jest: 

1) oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu                           
i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu, 
3) zobowiązanie innych podmiotów, jeśli wykonawca polega na ich zdolnościach technicznych lub 

zawodowych na zasadach określonych  w art. 22a  ustawy Pzp – jeśli dotyczy**, 
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy **. 

 
 
 
 
 

…………………………….. 
        (podpis osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
** niepotrzebne skreślić 
*** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 


