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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:     Zakład Gospodarki Komunalnej w Ustce 

                                76-270 Ustka, ul. Wiejska 7 

  fax: (59) 8144 277   

                                 www.zgkustka.pl 

 

WYKONAWCA:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 województwo: ………………………………………… 

 nr fax: ………………………………………………………… 

 adres e-mail: ……………………………………………… 

 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania cenowego o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych pojemników na 

odpady: l-120 zielony 20 szt., l-120 żółty 60 szt., l-120 niebieski 20 szt., l-120 brązowy 30 szt., l-120 szary 60 szt., 

l-240 żółty 30 szt., l-240 niebieski 10 szt., l-240 brązowy 20 szt., l-240 szary 40 szt., l-1100 szary 30 szt., l-1100 

żółty 10 szt., l-1100 niebieski 10 szt. przedkładamy niniejszą ofertę: 

 

OFERUJEMY: 
 

Wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę łączną: 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

w tym: 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-120 zielony 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-120 żółty 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-120 niebieski 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 
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Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-120 brązowy 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-120 szary 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-240 żółty 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-240 niebieski 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-240 brązowy 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-240 szary 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-1100 żółty 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-1100 niebieski 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

Cena jednostkowa  1 szt. pojemnika l-1100 szary 

netto: .................................. zł + podatek VAT .......% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

 
OŚWIADCZAMY, ŻE: 

 

1. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 

2. Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty. 

3. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w opisie przedmiotu 

zamówienia oraz  zapytaniu ofertowym. 
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4. Przedmiot zamówienia wykonamy w wyznaczony terminie. 

5. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru normami oraz przepisami 

prawa. 

6. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

7. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ................................................................. 

2) ................................................................. 

3) ……………………………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………                                   dnia ………………… ………………………………………………… 

(miejscowość)                                                                  (podpis i pieczątka uprawomocnionego 

                                                                                                    przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


