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Pieczęć wykonawcy: .................................................     REGON:………………………………… 
            (czytelna nazwa i adres wykonawcy) 

 

 

 
O F E R T A  

 
 

Nawiązując do ogłoszenia postępowania do 30 tys. EURO na usługi pn.: Wywóz płynnych 

odpadów komunalnych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Leśnego 

Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń 

oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.myslecinek.pl. 

 

1) Wywóz płynnych odpadów komunalnych w ilości do 900 m3 ze zbiorników 

bezodpływowych z następujących obiektów na terenie LPKiW  : 

- Park Rozrywki  

- Ogród Zoologiczny  

Wywóz płynnych odpadów komunalnych będzie następował po uprzednim wezwaniu 

telefonicznym  przez Zleceniodawcę. Najpóźniej w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.  

2) Wartość za całość przedmiotu  zamówienia tj. do 900 m3 płynnych odpadów komunalnych 

wynosi …………….. zł brutto (w tym 8% VAT) słownie: 

…………………………………………………………………………………………../100,  

wynikająca z ceny jednostkowej 1 m3  odpadów …………………. zł brutto ( w tym 8% VAT). 

 

3) termin realizacji zamówienia: Od dnia daty podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. 
4) płatność faktury: po każdorazowym wykonaniu usługi przelewem w ciągu 30 dni od daty  

otrzymania faktury VAT, 
 

5) oświadczam, że zapoznałem się z  warunkami zamówienia i akceptuję je,  
 

6) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiotu umowy z zachowaniem 
obowiązujących przepisów i ponoszenia odpowiedzialności za przejęte odpady. 
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7) Oświadczam, że wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom (wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
wykonanie części zamówienia)- o ile dotyczy*: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________ 

 

6) Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest : 
_____________________________________________________________________________ 

Osiągalna/y pod nr tel___________________fax /mail_________________________________ 
 w godz. od ____________ do _________________ 

 

 
 

7) Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część: 

1. - aktualny odpis właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kopia 

potwierdzona za zgodnością z oryginałem). 

2. inne/ - o ile  

dotyczy:______________________________________________________________ 

 

 

 

Data…………………..                                                                   ........................................................................... 
                                                                (podpis osoby uprawnionej do składania  

                                                                    oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 


