
Załącznik nr 1 

Formularz ofertowy 

na realizację zamówienia pod nazwą 

Wywóz odpadów komunalnych z terenu Szkoły Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku 

przy ul. Piasta Kołodzieja 7. 

Przedmiot zamówienia 

„Oferta  na wywóz odpadów komunalnych z terenu Szkoły 

Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku przy 

ul. Piasta Kołodzieja 7” 

Zamawiający Gmina - Miasto Płock, z siedzibą Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock NIP 

7743135712.                                                                                                

Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Piasta Kołodzieja 7, 09-400 Płock 

Wykonawca 

(Nazwa, adres, telefon, KRS, NIP) 

 

E-mail, nr tel  

…................................@......................................... 

Łączna wartość zamówienia  

 

   …………………………………… zł   netto                             

  ……………………………………. Zł brutto 

 

Termin związania ofertą 

   

30 dni 

 

Oświadczam, że:  

1. Przedmiot zamówienia na który składamy ofertę zobowiązujemy się realizować sukcesywnie od    01 

stycznia do 31 grudnia 2023r. zgodnie z zawartą umową. 

2. Wyrażamy zgodę na płatność faktur w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani  ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert.  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wywóz odpadów komunalnych z 

terenu Szkoły Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku przy ul. Piasta Kołodzieja 7”. 

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną w zaproszeniu do 

złożenia propozycji cenowej. 

6.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „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, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835). 

8.  Ze strony Oferenta osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących 

realizacji przedmiotu zamówienia jest ............................................................,tel. kontaktowy 

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

 

       …………………………………………………….   
 (data, podpis i pieczęć oferenta) 

 



 

 


