
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

Gmina Opinogóra Górna 

ul. Z. Krasińskiego 4 

06-406 OPINOGÓRA GÓRNA 

FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy 

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

Siedziba................................................................................................... 

Nr telefonu/faks....................................................................................... 

Adres e-mail …....................................................................................... 

nr NIP...................................................................................................... 

nr REGON............................................................................................... 

Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia: „Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej z  terenu gminy Opinogóra Górna” 

Zgodnie z wymogami opisu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych  

w zapytaniu ofertowym za cenę: 

L.

p. 
Usługa 

Cena netto 

za 1 Mg 

odebranych 

wyrobów 

Przewid

ywana 

ilość 

Mg 

Wartość 

netto za 

odebrane 

wyroby 

(3x4) 

Podatek  

VAT 

Wartość 

brutto za 

odebrane 

wyroby 

(5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Odbiór, transport oraz 

przekazanie do odzysku  

folii rolniczych 

 147,035    

2. 
Odbiór, transport oraz 

przekazanie do odzysku 

opakowań po nawozach 

 18,075    

3. 
Odbiór, transport oraz 

przekazanie do odzysku 

opakowań typu Big-Bag 

 40,600    

4.  

Odbiór, transport oraz 

przekazanie do 

unieszkodliwiania 
sznurka do owijania 

balotów 

 6,280  

  

5. 
Odbiór, transport oraz 

przekazanie do 

unieszkodliwiania siatki 

do owijania balotów 

 30,820  
  

Razem    

 



Termin płatności: 30 dni od otrzymania faktury.  

Zobowiązuję się wykonać zamówienie w nieprzekraczalnym terminie  

do 15 lipca 2020 r. 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego 

wykonania zamówienia. 

2. Oświadczamy, że zawarty projekt umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy  

 w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że cena zadeklarowana przez nas w niniejszej ofercie nie ulegnie 

zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

4. W podaną cenę wliczono odbiór, transport i utylizację/poddanie odzyskowi w/w 

odpadów, podatki, opłaty, wynagrodzenia itd. 

5. Oświadczamy, że firma nasza posiada wszystkie wymagane dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków. 

 

 

 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ............................................... 

Podpis osób uprawnionych 

do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki 

 


