
Załącznik nr 1           

FORMULARZ OFERTY 
 
l.p. Pieczęć Wykonawcy* 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* należy dodać wiersz w przypadku Wykonawców  
     wspólnie ubiegających się o zamówienie   

Przedsiębiorstwo Wodociągów              
i Kanalizacji Sp. z o. o.  
ul. Komunalna 2  
05-250 Radzymin 

 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie „przetarg nieograniczony” na: „Czyszczenie 
sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków na terenie gminy Radzymin wraz  
z zagospodarowaniem wydobytych odpadów”: 

1) składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
i warunkami umowy, na następujących warunkach: 

 
Poz. 

 
Rodzaj usługi 

 
Jednostka 

 
Przewidy-
wana ilość 
jednostek 

 
Cena 

jednostkowa 
netto w zł 

 
Cena 

jednostkowa 
brutto w zł 

Cena łączna 
brutto w zł 

(iloczyn wartości 
poszczególnych 
wierszy D i F) 

A B C D E F G 

1 Czyszczenie przewodów 
sieci kanalizacyjnej 

1 mb 500    

2 Czyszczenie i 
udrażnianie studzienek 
kanalizacyjnych 

1 szt. 40    

3 Czyszczenie i 
udrażnianie pompowni 
ścieków 

1 h 96    

4 Zagospodarowanie 
wydobytego osadu 

1 m3 76    

5 Usunięcie zatoru 1 h 34    

6 Razem (suma wszystkich wierszy kolumny G, tj. od G1 do G5)  

 

Cena oferty za usługę czyszczenia sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków na terenie gminy 
Radzymin wraz z zagospodarowaniem wydobytych odpadów (poz. 6 w kolumnie G) wynosi: 
……………..............................zł brutto , słownie: ………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczamy, że ceny jednostkowe netto będą obowiązywać przez cały okres realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
 



2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 

3) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. do 16.04.2012r. 

6) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, której wzór stanowi 
załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się  
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w niej warunkach  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7) oświadczamy, że zobowiązujemy się realizować przedmiot umowy w okresie dwóch lat od 
dnia zawarcia umowy.  

8) wyrażamy zgodę na 14 dni terminu płatności faktury od daty otrzymania jej przez 
Zamawiającego. 
9) Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Wskazane poniżej informacje 
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 
szczególności innym uczestnikom postępowania** : 
 
L.p. 

 
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 
 (wyrażone cyfrą) 

Od Do 
    
    

** niepotrzebne skreślić 
 

10) Osoba uprawniona do kontaktów:  
 
Imi ę i nazwisko  
Adres  
Nr telefonu  
Nr faksu  
Adres e-mail  
 

 
Data i Podpis(y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów)- 

pieczęć 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  
i  data 

 
 
 
 

    

* 
 
 
 

    

* dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zależności od liczby Wykonawców 
tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 10 IDW. Prosimy zauważyć, że Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie 
ubiegającego się o zamówienie. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być 
wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze winny zostać usunięte). 

 


