Załącznik nr 1

…………………………….
…………………………….
…………………………….
(nazwa i adres wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :
„ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY
PUSZCZA MARIAŃSKA ”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę:

za 1 miesiąc kalendarzowy świadczenia usług za cenę: ................................. zł brutto,
zawierającą ............ % podatku od towarów i usług VAT,
x 12 miesięcy (czas trwania usługi) tj. w łącznej kwocie: ............................................. zł
brutto
(słownie:.............................................................................................................................)
złotych,
zawierającej ............ % podatku od towarów i usług VAT,
2. Deklaruję posiadanie pojazdów spełniających normę emisji spalin min. EURO 5 w
ilości:
3. Instalacje, w tym regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do
których obowiązuje się przekazać odebrane rodzaje odpadów:

Lp.
1
2
3

Rodzaje odpadów
Zmieszane odpady komunalne
Odpady ulegające biodegradacji
Szkło

Instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych
(nazwa, adres)

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Papier i karton
Tworzywa sztuczne
Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny
Meble i inne odpady
wielkogabarytowe
Zużyte opony
Zużyte baterie i akumulatory
Przeterminowane leki
Metale
Opakowania wielomateriałowe

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w określonym przez
zamawiającego terminie tj.
od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016r.
5. Termin związania ofertą
Informujemy, iż uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
6. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że:
1) zobowiązujemy się, w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty:
a) zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w
SIWZ, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
b) wykonać przedmiot Zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ,
c) wnieść lub ustanowić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
…….. ceny oferowanej podanej w ofercie, w kwocie ……………… w formie
…………………
2) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i akceptujemy ją bez zastrzeżeń
3) spełniamy warunki udziału w przedmiocie zamówienia zawarte w SIWZ.
4) nasza baza magazynowo-transportowa usytuowana jest w odległości ………… km od
granicy gminy Puszcza Mariańska, na ternie do którego posiadamy tytuł prawny.
5) oświadczamy, że w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia
ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: ………………………… zł, w formie:
………………………………………., bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone
wadium:
…………………………………………………………………………………………….
7. Oświadczam, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być
udostępnione……………………………………

8.Zamierzam powierzyć
podwykonawcom:
Lp.
1
2
3

poniżej

wskazane

części

zamówienia

do

wykonania

Część (zakres) zamówienia

9.Oświadczam, że zgodnie z art.44 „Pzp” spełniamy warunki udziału w postępowaniu
określone w SIWZ, zapoznaliśmy się ze SIWZ, wzorem umowy oraz uzyskaliśmy wszelkie
niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia oraz uznajemy je
za wystarczające.
10.Niniejszą ofertę składamy na.................. kolejno ponumerowanych stronach.

…………………………………
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Do oferty załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wynikające z SIWZ:

1. ………………………………………………….
2. …………………………………………………..
3. …………………………………………………..

