
Załącznik  do zapytania ofertowego 
 

                                                 ……………………………………………………… 
         (miejscowość,  data)        
                                                                                         

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 

......................................................................................................................................................  

NIP         .....................................................................................................................................  

REGON ........................................................................................................................................ 

Nr KRS   ....................................................................................................................................... 

Nr BDO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: .............................................................................................. 

Numer telefonu:.........................................................................Numer faksu:  ...............................................,...... 

e-mail  .....................................................................................................................................................................                                                                                              
                                                                                                       

Gmina Krapkowice 
ul. 3 Maja 17 
47-303 Krapkowice  

O F E R TA   C E N O W A 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe  na zadanie, pn.:  

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań  
po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Krapkowice”. 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia: 

Lp. Nazwa   Szacunkowa 

ilość w Mg 
Cena netto 

1 Mg zł 
Łączna 

cena netto 

Podatek 

VAT 

Łączna 

cena 

brutto 

1. Folia rolnicza czarna 3,29 
    

2. Folia rolnicza biała 
 

4,46 

    

3. 
Siatka i sznurek do owijania 

balotów 

 

2,70 

    

4. 
Opakowania po nawozach  

i typu Big -Bag 

 

5,25 

    

                                                           Razem cena ofert brutto   

 

Cena  brutto oferty: ..............................................zł  

W podaną cenę wliczono odbiór, transport i utylizację/poddanie odzyskowi w/w odpadów, 
podatki, opłaty, wynagrodzenia itd. 



 
2. Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych , 
3. Akceptuję, wszystkie zapisy zapytania ofertowego  
4. Oświadczam, że zadanie zostanie zrealizowane w terminie: do 15.10.2020 r.  
5. Oświadczenie o spełnieniu warunki udziału w postępowaniu: 

− Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia.  

− Oświadczam, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na 
wykonanie zamówienia.  

− Oświadczam, że posiadam niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie do 
wykonania przedmiotu zamówienia.  

− Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności 
objętej zamówieniem.  

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym 
danych firmy przez Gminę Krapkowice w związku z przeprowadzeniem postępowania o 
udzielenie zamówienia. Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował dane zawarte 
w formularzu ofertowym. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z 
klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Gminę 
Krapkowice. 

 

 
 
 
 
 
 
 

………..……….………………………………………………. 
(Pieczęć/cie) imienne i podpis/sy  osób 

uprawnionych  do składania oświadczeń  woli w 
imieniu wykonawcy 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


