Zamówienie publiczne Nr MIG.271.2.6.2014
Załącznik nr 1 do SIWZ
……………………………………………….

……………………………………………………… .…

(oznaczenie wykonawcy)

(miejscowość, data)

(mail) ………………………………..............
(fax) ……………………………………………..

FORMULARZ OFERTY
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe”:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na
warunkach płatności określonych w SWIZ za cenę umowną:
1.1. Demontaż, transport i unieszkodliwianie 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych
azbestowo-cementowych dla budownictwa:
cena jednostkowa netto ……………… zł x 66,00 Mg = ……………………. zł netto
podatek VAT w wysokości ..................... % w kwocie ................................................ zł
cena brutto ......................................................................... z ł
słownie złotych: ........................................................................................................................................
1.2. Transport i unieszkodliwienie 1 Mg pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowocementowych dla budownictwa
cena jednostkowa netto ……………… zł x 27,36 Mg = ……………………. zł netto
podatek VAT w wysokości ..................... % w kwocie ................................................ zł
cena brutto ......................................................................... z ł
słownie złotych: ................................................................................................................... .....................
1.3. Łączna cena brutto za pełen zakres rzeczowy, tzn. 1.1. + 1.2. = ....................................... zł
słownie złotych: ................................................................................................................ .......................
2. Kwota określona w pkt. 1 formularza ofertowego uwzględnia wszelkie koszty, okoliczności i ryzyka
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dla osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania
zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wy żej wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków.
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7. Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
Nazwisko i imię: ……………………………………………………………… ………………………………………………………………
Stanowisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon ……………………………………………… Fax. ………………………………………………………… ..
Zakres1:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

Ofertę niniejszą składamy na ……………. kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) ……………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………
d) ……………………………………………………………………………………
e) ……………………………………………………………………………………
f) ……………………………………………………………………………………
g) ……………………………………………………………………………………
h) ……………………………………………………………………………………
i) ……………………………………………………………………………………
j) ……………………………………………………………………………………
k) ……………………………………………………………………………………

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

podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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Niepotrzebne skreślić.
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