Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie zadania pn. " Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z
terenu nieruchomości administrowanej przez Przedsiębiorstwo "Zamek Książ" w
Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu " .
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP /07/12/2011
1. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo ”Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów

Śląskich 1 ,58-306 Wałbrzych
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożony przez:
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)*

Adres(y) Wykonawcy(ów)*

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), *że:
1)

zapoznałem się w sposób wystarczający i konieczny z treścią SIWZ oraz ze szczegółowymi
warunkami przetargu , dokonałem wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia dla niniejszego
zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeo,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnieo do
SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) zobowiązuję się do wykonania całości zamówienia w terminie określonym w SIWZ,
4) oświadczam (y)*,że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,
5) OFERUJĘ (-MY) WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PRZETARGIEM ZGODNIE Z WARUNKAMI
OKREŚLONYMI W SIWZ ZA CENĘ :

a) Wartośd netto
…………………. zł,
( słownie: ................................................... netto zł ).
b) Podatek VAT
…………………. zł, ................... %,
c) Wartośd brutto
…………………..zł
(słownie : ………………………………………………………………………. brutto zł ) .
d) Cena jednostkowa wywozu 1 kontenera o pojemności 7 m3 wynosi :
netto ...................... zł i brutto ...................... zł,
e) Cena jednostkowa wywozu 1 pojemnika o pojemności 240 litrów wynosi :
netto ...................... zł i brutto ...................... zł.

6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
7) akceptuję bez zastrzeżeo wzór umowy dołączony do SIWZ,
8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się
zawrzed w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
9) składam(y) niniejszą ofertę *we własnym imieniu+ / *jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia]
10) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia
niniejszego zamówienia,
11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówieo publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian), żadne z informacji zawartych w ofercie
nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z
niniejszym nie mogą byd one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania
l
.
p
.

Oznaczenie rodzaju (nazwy)
informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

12) Oświadcza/my,* że dysponuję sprzętem niezbędnym do należytego wykonania umowy.
13) Nie zamierzam(y)* powierzad do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y)* powierzyd podwykonawcom *:
l.p.

Nazwa części zamówienia

14) Przyjmuję do wiadomości możliwośd udzielenia zamówieo uzupełniających w trybie art.67 ust. 1 pkt.6
Ustawy PZP w wysokości do 20% zamówienia podstawowego.
15) Wadium w kwocie …………………zł zostało wniesione w formie ……………………………………….

w dniu ………………… ( dowód wniesienia wadium w załączeniu ).
Zwrot wadium prosimy dokonad na konto : …………………………………………………………...........
( imię i nazwisko osoby upoważnionej )
15) Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia są :
1. …………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………
4. ……………………………………………………………
5. …………………………………………………………..
6. ……………………………………………………….....
7. ……………………………………………………….....
8. .............................................................
9. .............................................................
10. ..........................................................

Podpis (y) *:
Nazwa (-y)
Wykonawcy (-ów)

Nazwisko i Imię osoby
(osób) Upoważnionej
(-ych) do podpisania
niniejszej oferty w
imieniu wykonawcy(-ów)

Podpis(-y) osoby(osób) Pieczęd (-cie)
Upoważnionej-ych) do Wykonawcy (-ów)
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

..................................................., dnia .............................
( nazwa miejscowości )
( data )

*niepotrzebne skreślid

