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Załącznik nr 2  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
  miejscowość, data  ..................................................  
Dane Wykonawcy: 

Nazwa:  ..........................................................................  
  ..........................................................................  
Siedziba:  ..........................................................................  
  ..........................................................................  
Adres poczty elektronicznej  ..........................................................................  
Strona internetowa  ..........................................................................  
Numer telefonu/faksu  ..........................................................................  
Numer REGON/NIP  ..........................................................................  

 
Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości niższej od progów unijnych na zadanie 
pn.: „Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów 
ściekowych, wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Szczecinku, Barwicach, Bornem 
Sulinowie, Białym Borze, Grzmiącej o kodzie odpadu: 19 08 05” oferujemy wykonanie 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu za cenę: 
 

Oczyszczalnia 

Wykorzystanie rolnicze (R10) Wykorzystanie  pozarolnicze (R3)* 

Razem wartość 
netto[zł] 

ilość 
osadu 
[Mg] 

cena netto [zł]/za 1 
tonę 

ilość 
osadu 
[Mg] 

cena netto [zł]/za 1 tonę 

Szczecinek  7300Mg    7300   0     

Barwice 540Mg 270   270     

Borne Sulinowo 950Mg 650   300     

Biały Bór 330Mg 270   60     

Grzmiąca 200Mg 100   100     

Suma 9320 Mg 8590   730     

* ilość osadu, która może nie spełniać wymagań do wykorzystania rolniczego w przypadku , gdy osad 
spełni wymaganie w pierwszym rzędzie kierowany będzie do wykorzystania rolniczego R10. 
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Cena netto oferty wynosi: ...................................... zł (słownie: ..................................................... 
....................................................................................................................................................) 
z czego podatek VAT stanowi kwotę .......................................... zł ( słownie: ……….………………  
....................................................................................................................................................) 
Cena brutto oferty wynosi: .................................. zł ( słownie: .......................................................  
....................................................................................................................................................) 
1. Oświadczam, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie od 01.10.2021r.  do 

01.10.2023r. 
2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji 

zamówienia.  
3. Oświadczam, że w przypadku krótszego czasu obowiązywania polisy OC niż termin wykonania 

zamówienia, zobowiązani jesteśmy do przedłużenia okresu obowiązywania ubezpieczenia OC co 
najmniej do czasu zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zaproszenia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 
zobowiązuje się do przestrzegania warunków w nim zawartych. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy przedłożonej przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Bugno 2 w Szczecinku i nie wnoszę do niego żadnych 
zastrzeżeń, w przypadku wyboru naszej oferty podpiszę umowę zgodną z tym projektem. 

6. Oświadczam, że wypełniłem wszelkie obowiązki wynikające z Rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

7. Oświadczam, jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, zobowiązuję się załączyć do oferty wykaz zawierający 
nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku. 

8. Integralną częścią oferty są wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje oraz załączniki 
wymienione w SIWZ. 

9. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. 
z o. o. z siedzibą w Szczecinku, ul. Bugno 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zebrania ofert 
i ewentualnej realizacji oferty. Pełna treść obowiązku informacyjnego zgodnego z art. 13 ust 1 RODO 
znajduje się pod linkiem https://tiny.pl/rpz5j.  

 
 
 
…………………………………          ……………………………………… 
    Miejscowość i data       Upoważniony przedstawiciel 


