Załącznik nr 1 do SIWZ

………………………………………..
(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
na odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Puszcza Mariańska
Pełna nazwa wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...….
Adres korespondencyjny wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres siedziby
………………………………………………………………………………........................................
Nr tel..................................................................... nr fax.....................................................................
adres e-mail: ……………………………..........................................…………………………………
Imię i nazwisko osoby / osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………….
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy za:
Cena brutto oferty …………………………………………………………………………....…. zł
słownie:…………………………………………………….………………………………………….
- w tym podatek VAT w wysokości ..............%
przy zastosowaniu następującej kalkulacji:
a) cena za odławianie zwierząt, opiekę weterynaryjną w trakcie odłowienia i transportem zwierząt do
schroniska:
opłata za 1 psa brutto ……………… zł x 25 psów = ……………………… zł ;
b) cena za przyjęcie do schroniska i utrzymanie w schronisku: opłata dzienna za 1 psa brutto

……………… zł x 25 psów = ……………………… zł ;
c) cena za przyjęcie i utrzymanie psów z Hotelu Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin
Siemiński, Kosodrzewiny 56/2, 92-411 Łódź: opłata dzienna za 1 psa brutto …………… zł
x 33 psów = …………. zł.

……………………………..........
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2014
roku.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
w szczególności:
- przyjęliśmy warunki postanowień umowy;
- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
- akceptujemy wskazany w siwz czas związania ofertą.
4. Oświadczam, że posiadam wpis schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność
nadzorowaną (o numerze…………………………………………………), prowadzonego przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz.625) –
tak / nie*).
5. W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
6. Informujemy, że niżej wymienione części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................
(jeśli wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom wpisuje „nie dotyczy”)

7. Zostałem poinformowany, że mogę zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
przed upływem terminu składania ofert, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec
w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
8. Oferta została złożona na ....... kolejno ponumerowanych stronach.
9. Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:
1)…………………………………………………………………………………………………….....
2) ……………………………………………………………………………………………………...
3) ………………………………………………………………………………………………………
4) ............................................................................................................................................................
5) ............................................................................................................................................................
6) ............................................................................................................................................................
7) ............................................................................................................................................................
8) ............................................................................................................................................................

……………………………
(miejscowość, data)

……………………………..........
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w jego imieniu)

