Formularz ofertowy –zmiana

……………………………
Miejscowość , data

........................................................
/Nazwa firmy i adres, bądź pieczęć /

e- mail ...........................................
Tel/fax ……………………………..

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na udzielenie
zamówienia publicznego pod nazwą :
„USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM
I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY WADOWICE GÓRNE ”
składamy niniejszą ofertę:
1. Przedmiot zamówienia wykonamy za cenę jednostkową brutto w wysokości
……………….. zł/ gospodarstwo domowe / miesiąc
Słownie ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Cena jednostkowa netto wynosi
………………… zł /gospodarstwo domowe / miesiąc
Słownie ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Podatek VAT ( …. ….% ) ……………………………….
……..…………………………………………………………..........................................
Słownie ………………………………………………………………………………………
Oferowana cena jednostkowa brutto obejmuje koszty usługi związany
z odbiorem transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz
wyposażeniem nieruchomości na terenie Gminy Wadowice Górne w pojemniki i worki
zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
2. Szacowana wartość zamówienia brutto dla Wykonawcy w okresie od
01.07.2015 r do 31.12.2016 r wyniesie ………….……………….. zł
i wynika z obliczeń :
1600 gosp. x ……….. cena jednostkowa brutto w zł/gosp./m-c x 18 m-cy =
……….………….. zł
Słownie : …………………………………………………………………………………………

3. Oferujemy
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
od dnia 01.07.2015 r do dnia 31.12.2016 r.

w

terminie:

4. Zmieszane odpady komunalne będą dostarczane do regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych ……………………………………………..
………………………………………………………… …………………………………
5. Liczba
osób
zatrudnionych posiadających wcześniej status osoby
bezrobotnej - ………………….
6. Oświadczamy , że akceptujemy warunki wykonania przedmiotu umowy określone
przez Zamawiającego , które określono w SIWZ i nie wnosimy do nich uwag.
7. Oświadczamy , że uważamy się za związanych niniejszą ofertą za czas wskazany
w SIWZ tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.
8. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do niej uwag oraz że
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
9. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z projektem umowy, akceptujemy warunki
w niej zawarte i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy na ustalonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
10. * Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami .
11. * Podwykonawcom zamierzamy zlecić następujący zakres robót :
…………………………………………….…………………………………
* - niepotrzebne skreślić
Załącznikami do niniejszej oferty są :
1) .....................................................................................................................................
2) .....................................................................................................................................
3) .....................................................................................................................................
4) .....................................................................................................................................
5) .....................................................................................................................................
6) .....................................................................................................................................
Oferta liczy ........... stron
........................................................................
podpis i pieczęć imienna osoby/osób
uprawnionych do złożenia oferty

