(wzór formularza)

Załącznik nr 1 do S.I.W.Z
OFERTA

do: Wójta Gminy Budziszewice, ul. J.Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice
Nazwa Wykonawcy / Nazwy Wykonawców w przypadku oferty wspólnej z dopiskiem konsorcjum pod
jaka występują:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon:……………………………….. REGON: ……………………………………..NIP:…………………………………………………
FAX:………………………………………

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o zamówienie publiczne
pn.:
Odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Budziszewice.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Cena, którą oferujemy za
cały okres umowy świadczenia usługi odbioru i
zagospodarowywania odpadów komunalnych
cena netto: …………………………………………………………………………………………. zł / za 18 miesięcy
podatek VAT - …………………………………. % ……………................................ zł
wartość brutto ……………………………………………………………………………………. zł / za 18 miesięcy
słownie……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cena, którą oferujemy za jeden miesiąc świadczenia usługi odbioru i zagospodarowywania
odpadów komunalnych:
cena netto - …………….……………… zł ( słownie: ………………………………………………………………………)
podatek VAT: …………………………. % - ………………………………………………………………………………. zł
wartość brutto - ……………………………………………………………….. zł / za 1 miesiąc
słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami zawartymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez wskazany w SIWZ okres
30 dni, bieg którego rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia,, w tym warunki płatności należnego nam wynagrodzenia
akceptujemy. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
tych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem
umowy, złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z postanowieniami
S.I.W.Z.
8. Część zamówienia zamierzamy – nie zamierzamy powierzyć* wykonaniu podwykonawcom.
Jest to następująca część zamówienia ( wypełnić w przypadku zamiaru powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcom)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Zgodnie z art. 26 ust 2 d ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że nie należymy do
żadnej grupy kapitałowej / należymy do grupy kapitałowej i załączamy do naszej oferty
przetargowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *

*niepotrzebne skreślić

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

………………………………………………………………….
Nazwisko i imię osoby/osób
uprawnionej/ch (pieczątka) oraz jej/ich podpisy

Załącznikami do oferty są:
1………………………………………
2………………………………………
3………………………………………
4………………………………………

