Nr sprawy: Or.271.27.2017

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty
wspólnej: ...............................................................................................
Adres*: ..................................................................................
TEL.* .........…………................……………………………………………….
REGON*: …………………................…………………………………………
NIP*: …………………………………................………………………………
FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Zamawiający:
Gmina Czarna Białostocka reprezentowana
przez Burmistrza Czarnej Białostockiej
z siedzibą w Urzędzie Miejskim
ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:
ODBIÓR,
ODZYSK
I
UNIESZKODLIWIENIE
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
POCHODZĄCYCH Z BUDYNKÓW I TERENÓW ZARZĄDZANYCH LUB NALEŻĄCYCH
DO GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA

1

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzorem umowy, na następujących warunkach:
Całkowita cena ofertowa
Kwotowo
Słownie
- ryczałtowa
netto
podatek VAT……..%
brutto
(całkowita)

3
4

Co stanowi miesięczną kwotę brutto w wysokości: ………………. zł,
netto w wysokości: ……….. zł oraz ….. % podatku VAT w kwocie ………. zł
Oferowany termin płatności (stanowiący kryterium wyboru oferty) wynosi: ……………
Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

5

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje do
przygotowania oferty.

6

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
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7

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.

8

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia
2018 r.

9

Zakres zadania objętego zamówieniem zamierzamy: wykonać sami (*)/ zamierzamy
powierzyć także podwykonawcom (*).
10
Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: (**)
Lp.

Nazwa części zamówienia:

11

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
12
Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postanowienia, w
tym treść wzoru umowy, zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści zgodnej z treścią wzoru umowy na
wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13
Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ………… do …………
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
14
15

Ofertę niniejszą składam na ……………………. kolejno ponumerowanych stronach.
Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

16

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

17

Informacje na temat podwykonawców:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

18

Informacje na temat poleganiu na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

19

Inne informacje Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

20. Wskazanie instalacji w których będą zagospodarowane odpady o których mowa w pkt I ppkt 3 b)
Załącznika Nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…..…………………..dnia …………… 2017 roku
……………………………………………
podpis Wykonawcy/Wykonawców
(osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy)
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