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  ZAŁĄCZNIK NR 1 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich  
Spółka z o.o. 
ul. Śląska 36 
66-620 Gubin 
woj. lubuskie 
tel.: 68 455 82 82 - sekretariat 
tel.: 68 455 82 71 – dział nieczystości 
fax: 68 455 82 65 
adres internetowy: www.pumgubin.pl   
e-mail: pum@pumgubin.pl – sekretariat  
e-mail: nieczystosci@pumgubin.pl  – dział nieczystości 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY - CENOWY 
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 

„NA DOSTAWĘ WORKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH” 

 

I. Dane Wykonawcy: 
 

Nazwa: 

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

Siedziba lub adres: 

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

Telefon/ faks: 

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

e-mail: 

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

NIP / REGON 

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

 

II. Oferta Wykonawcy: 
 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia …………....................................................……. r. 

na zadanie pod nazwą:  

„Dostawa worków do segregacji odpadów komunalnych” 

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z jego opisem za cenę: 
 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 

zamówienia - dostawa 

Ilość  

[szt.] 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[zł] 

Podatek  

VAT 

........ % 

[zł] 

Cena 

jednostkowa  

brutto 

[zł] 

Wartość 

netto 

[zł] 

Wartość 

brutto 

[zł] 

1. Worek z folii LDPE, kolor 

niebieski, pojemność 120l, 

wymiary (70x110)cm, grubość 

min. 0,03mm, zawierający 
czarny nadruk: PAPIER                   

(rozmiar czcionki 50)  

25 000      
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2. Worek z folii LDPE, kolor 

zielony, pojemność 80l, 

wymiary (60x90)cm, grubość 

min. 0,03mm, zawierający 
czarny nadruk: SZKŁO                   

(rozmiar czcionki 50)  

25 000      

3. Worek z folii LDPE, kolor 

brązowy, pojemność 80l, 

wymiary (60x90)cm, grubość 

min. 0,03mm, zawierający 

czarny nadruk: BIO                      

(rozmiar czcionki 50)  

60 000      

4. Worek z folii LDPE, kolor 

żółty, pojemność 120l,                            

wymiary (70x110)cm, grubość 

min. 0,03mm, zawierający 

czarny nadruk: METALE                              

I TWORZYWA SZTUCZNE  

 (rozmiar czcionki 50)  

70 000      

 RAZEM 180 000 x x x   

 

 

1. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie do realizacji niniejszego zamówienia. 

3. Oświadczam, że akceptuję termin związania ofertą wynoszący 30 dni. 

4. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w formie 

pisemnej, na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 

 

 

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

 

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

 

                                                                                        
 
 
 
 
................................                                                      ................................................………………………………… 
(miejscowość, data)                       (pieczątka firmowa oraz podpis osoby uprawnionej do popisania oferty) 

 

 


