
  

 

 

 

…………………………………………… 

       (pełna  nazwa Wykonawcy) 

 

Adres …………………………………………… 

NIP ……………………………………………… 

Nr tel. / faksu …………………………………. 

     

 

        Urząd Gminy Augustów 

        ul. Mazurska 1C 

        16-300 Augustów  

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania obejmującego odbiór oraz 

poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej,  

tj. folia rolnicza czarna, folia rolnicza biała, siatka, sznurek do owijania balotów, opakowania po 

nawozach i typu Big-Bag, z terenu gminy Augustów. 

 

 

Oferuję następującą cenę za odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu 1 Mg 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej niezależnie od udziału poszczególnych frakcji 

odpadów w łącznej masie wszystkich odebranych odpadów: 

 

 

Cena netto:    …............................................zł/1Mg 

 

podatek VAT:   …............................................ 

 

cena brutto:     …............................................ zł/1Mg 

 

(słownie: …......................................................................................................................................) 

 

OŚWIADCZAM/Y, że:  

− zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w 

niej postanowieniami i zasadami postępowania, 

− odpady z realizacji zadania będziemy przekazywać do instalacji posiadających odpowiednie 

zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. 

− zaoferowane ceny zawiera wszystkie koszty składające się na należyte wykonanie przedmiotu 

umowy 



 

 

ZOBOWIĄZUJEMY     się     do     wykonania     przedmiotu     zamówienia     w     terminie   do   

31 października 2020 roku. 

 

OŚWIADCZAM, że spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu: 

1) Posiadam kompetencje lub/i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności; tj.  

posiadam zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie, w szczególności 

zezwolenia na zbierania, transportu odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.); lub wpis do rejestru, 

o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (Dz. U. z 

2019 r. poz. 701 z późn. zm.); 

2) Posiadam zdolności techniczne i zawodowe zapewniające wykonanie zamówienia, tj. 

posiadam/dysponuję przynajmniej jednym środkiem transportu, który spełnia 

obowiązujące przepisy; posiadam/dysponuję wagą przewoźną.  

3) Dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

tj. posiadam ubezpieczenie (przynajmniej na okres trwania umowy) od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

.........................dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r.                           …......................................................                  
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń  woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 


