
Załącznik nr 5 SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

Przedmiot zamówienia Malowanie pojemników plastikowych na odpady 

  

Pojemność pojemnika Część pojemnika przeznaczona do malowania 

Korpus Klapa 

120 l - 13 000 szt. 

240 l 102 000 szt. 20 100 szt. 

1100 l 1 800 szt. 7 500 szt. 

 

 

Wykonawca 

 

 

Zamawiający 

”EKO- REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie  
97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18 

NIP: 769-19-17-979; REGON: 590765381 
KRS: 0000005790 

Tel/ fax: 44 633 08 15/44 633 08 19 

CENY JEDNOSTKOWE 

Pojemność pojemnika Cena za każdą odebraną, pomalowaną i dostarczoną część do pojemnika (netto) 

Korpus (cena netto za 1 szt. PLN) Klapa (cena netto za 1 szt. PLN) 

120 l -  

240 l   

1 100 l   

WARTOŚĆ NETTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Pojemność pojemnika Korpus Klapa 

Ilość (szt.) Wartość netto (PLN) Ilość (szt.) Wartość netto (PLN) 

120 l - - 13 000 szt.  

240 l 102 000 szt.  20 100 szt.  

1 100 l 1 800 szt.  7 500 szt.  

 Razem  Razem  

Wartość całkowita przedmiotu zamówienia (netto)  

Słownie: 

WARTOŚĆ PODATKU VAT 

Podatek VAT od wartości całkowitej przedmiotu zamówienia (….……%)  

Słownie: 

WARTOŚĆ BRUTTO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wartość całkowita przedmiotu zamówienia (brutto)  

Słownie: 

 

Termin realizacji do 30.04.2022 r. 

Warunki płatności  

 



Załącznik nr 5 SIWZ 
1. Oświadczam, że przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 

 
2. Informuję, że (zaznaczyć właściwe) : 

□ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

□ wybór oferty  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

w odniesieniu do następujących towarów lub usług:  

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

……………………………………………………………………………, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstawania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy 

u Zamawiającego to : ....................................................................zł netto. 

3. Oświadczam, że zamówienie wykonam (zaznaczyć właściwe):  

 □ samodzielnie,  

 □ przy udziale następujących podwykonawców , którym zamierzam powierzyć następujące 

części zamówienia: (Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę Podwykonawcy, o ile 

jest ona znana oraz wskazać część zamówienia (zakres), którą zamierza powierzyć temu 

Podwykonawcy)  

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

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

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

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

  

 

 

 

      

Miejscowość: ……………………………...….., data:…………………………….. 

 

 

 

 

 

……………………………………………….…………………………………………………….  

(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy lub uprawnionych we właściwym upoważnieniu) 

      

            


