
 Załącznik nr 1 do SIWZ
  
……………………………
/ pieczęć Wykonawcy /

F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

WYKONAWCA:         
                                     pełna nazwa

                                     adres

                                     telefon / faks
                                     e-mail

CZŁONEK KONSORCJUM / 
CZŁONKOWIE (jeżeli dotyczy):

                                     pełna nazwa

                                     adres

                                     telefon / faks
                                     e-mail

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

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

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

.........................................................................................……
telefon   ...............................       faks   ....................................
...........................@............................................   

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:
.........................................................................................……

(Imię i nazwisko)
telefon   ...............................       faks   ......................................
e-mail ...........................@............................................   

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

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

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

.........................................................................................……
telefon   ...............................       faks   .....................................
...........................@............................................   

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień”

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SIWZ

oraz warunkami umowy za cenę :

  

w wysokości:  …………………..……………..................................zł brutto,
( należy wpisać wartość z formularza cenowego załącznik nr 2  do SIWZ z pozycji „RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO ZA MINIMALNĄ ILOŚĆ” ) 

słownie: ...........................................................................................................................

( na powyższą kwotę składa się cena netto oraz należny podatek VAT )  



OFERUJEMY TERMIN PŁATNOŚCI
FAKTURY:

(kryterium oceny ofert)

Należy zaznaczyć „x” jedną z możliwości tj.:
14 dni lub 21 dni zgodnie z zapisami Rozdział XXII
SIWZ. 

□  14 dni

□ 21 dni

Adres instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do której przekazywane będą ode-
brane odpady komunalne: …………………………………………………………………………….

1. Oświadczamy, że:

1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie :

Termin rozpoczęcia:   Od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od  01.05.2016 roku  

(  W przypadku przedłużenia  procedury przetargowej termin  rozpoczęcia  nastąpi  od dnia zawarcia

umowy ).

Termin zakończenia: 28.02.2017 roku

2) akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy;

3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do

nich żadnych zastrzeżeń,

4) uzyskaliśmy  wszelkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania  oferty  i wykonania

zamówienia,

5) akceptujemy istotne postanowienia umowy ( wzór umowy) oraz termin realizacji przedmiotu

zamówienia podany przez Zamawiającego,

6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania

ofert,

7) Na dowód tego wnieśliśmy wadium w wysokości ………………………zł.

w postaci……………………………………………………………………

        8)    Niżej   podaną   część/zakres   zamówienia,   wykonywać   będą   w   moim/naszym   imieniu

                podwykonawcy:

Część/zakres zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy*

* Nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na
zasoby  podwykonawcy,  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych tj. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.
22 ust. 1 wymienionej ustawy.

2.   W  przypadku  udzielenia  nam  zamówienia  zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy  w miejscu

i terminie wskazanym przez Zamawiającego;



3.  Numer  rachunku  bankowego,  na  który  należy  zwrócić  wadium  wniesione  w  pieniądzu:

………………………………………………………………………………………

Jesteśmy świadomi, że Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych w przypadku gdy:

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących
po jego stronie:

 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1;
 nie złożył pełnomocnictw;
 nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

co  powodowało  brak  możliwości  wybrania  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  jako
najkorzystniejszej,

b) odmówimy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,

c) nie zostało wniesione wymagane zabezpieczenie należytego wykonanie umowy,
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących

po naszej stronie.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie…………………………

 5. Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

 * w przypadku, gdy wybór oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca złoży
stosowną informację  zawierającą:

 -  potwierdzenie,  iż  wybór  oferty  będzie  prowadził  do  powstania  u Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług,

 -  wskazanie nazwy (rodzaju)  towaru lub usługi,  których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić  do powstania takiego
obowiązku podatkowego, 
 - wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

........................................................................................

/ Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
oraz pieczęć /


