Załącznik Nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: RDG.GO.271.1.2019
FORMULARZ OFERTOWY
....................................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy)
………………………………………………………………………………............................................
(dokładny adres Wykonawcy)
REGON: ……………………..………………..……
NIP: …………………………………………………
Internet: http://.………………...........………………
e-mail: ……………………………………………....
Tel. ……………………………………………..…...
Adres skrzynki ePUAP …………………………………………………
Bank …………………………………………………………………………………………………….
Nr konta: ………………………………………………………………………………………………..
Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą1?
TAK
NIE
(zaznacz właściwe)
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„ODBIERANIE

I

ZAGOSPODAROWANIE

WŁAŚCICIELI

NIERUCHOMOŚCI

ODPADÓW

ZAMIESZKAŁYCH

KOMUNALNYCH
I

OD

NIEZAMIESZKAŁYCH

Z TERENU GMINY SĘDZISZÓW”
1.

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, zestawieniach
do SIWZ, załącznikach do SIWZ

i z warunkami załączonego do SIWZ wzoru Umowy,

z przepisami i unormowaniami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej,
stosowanymi do prac będących przedmiotem zamówienia za cenę ryczałtową:

1

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa
nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego
roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

1

Cena oferowana za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sędziszów w okresie od 01.07.2019 r. do
31.12.2020 r. wynosi:
Netto: ............................................................ zł (słownie: .........................................................................
...................................................................................................................................................................)
Stawka podatku VAT ............................................ %
Podatek VAT .......................... zł (słownie: ...........................................................................................)
Brutto: ........................................................... zł (słownie: .......................................................................
...................................................................................................................................................................)
Ryczałt miesięczny brutto (cena ryczałtowa/18 miesięcy): ................................................................... zł
(słownie: ...................................................................................................................................................)
2.

Oświadczamy, że oferujemy „czas rozpatrzenia reklamacji” (*zaznaczyć odpowiednie):
w przedziale od 49 godziny do 72 godzin od momentu zgłoszenia *
w przedziale od 25 godzin do 48 godzin od momentu zgłoszenia *
w przedziale od 1 godziny do 24 godzin od momentu zgłoszenia *

3.

Oświadczamy, że będziemy realizować zadanie samochodami spełniającymi normę emisji spalin
„Euro 6” (*zaznaczyć odpowiednie):
dwa pojazdy spełniające normę emisji spalin „EURO 6” *
jeden pojazd spełniający normę emisji spalin „EURO 6”*
brak pojazdów spełniających normę emisji spalin „EURO 6” *

4.

Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. Akceptujemy warunki płatności tj. 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

5.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami lokalnymi wykonywania przedmiotu
zamówienia.

6.

Oświadczamy, że cena ofertowa brutto uwzględnia wszystkie należne nam elementy
wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu
zamówienia. Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.

7.

Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego
skalkulowania naszej oferty.
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8.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z załączonymi do niej dokumentami, z ich
ewentualnymi modyfikacjami i wyjaśnieniami do nich i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

9.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany
w warunkach udziału w postępowaniu, tj. 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania
ofert.

10. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować bez pomocy podwykonawców/
zamówienie zamierzamy zrealizować za pomocą podwykonawców* (niepotrzebne skreślić*).
Zakres prac (usługi), które zamierzamy im powierzyć określony jest w załączniku do
naszej oferty.
11. Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy
obowiązek podatkowy będzie dotyczył ........................... (określić nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi) objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie
wynosiła ......................... .(wypełnić tylko jeśli dotyczy).
12. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem prosimy kierować na adres:
..........................................................., e-mail: ............................................................ .
13. Do kontaktów z Zamawiającym upoważniamy następujące osoby:
osobą do kontaktów upoważniamy następujące osoby:
.................................................................. tel. ............................................
.................................................................. tel. ............................................
14. Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

..........................................................
(miejscowość i data)

...............................................................
PODPIS
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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