zał. nr 1 do SIWZ
ZP.d.272.7.2015
………………………………………..

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA WYKONAWCY

Gmina Przytyk
26-650 Przytyk ul. Zachęta 57.
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w dniu 02.12.2015r. w "Biuletynie Zamówień Publicznych" nr ogłoszenia 327776 – 2015 na stronie internetowej http://www.bip.przytyk.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przytyku na:
Ja/My niżej podpisany/i
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Sukcesywna dostawa pojemników na odpady komunalne
o pojemności 120 l. w ilości 1700 szt.
1.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę
CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO:
….................................................. PLN

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie …………………………………………
………………………………………………………………………………złotych brutto,
2.
W cenie brutto zawarty jest podatek VAT wynoszący …………%
Płatność w/w wynagrodzenia odbywać się będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do
30 dni od daty prawidłowo złożonej faktury u Zamawiającego.
Uwaga!
1. Wykonawcy krajowi podają wartość wynagrodzenia w kwocie brutto (wraz z podatkiem VAT w wysokości 23%).
2. Wykonawcy – podmioty zagraniczne, które nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie
Polski, podają wartość wynagrodzenia w kwocie netto (bez podatku VAT).

3. Udzielamy okresu gwarancji ………………… miesięcy od daty podpisania umowy.
4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone dla przedmiotu zamówienia, wolny jest od wad prawnych i fizycznych oraz, że nie jest obciążony prawami i roszczeniami osób trzecich

4. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy realizować sami / przy współpracy z podwykonawcami*.
5. Następującą część zamówienia zamierzamy podzlecić podwykonawcom, a mianowicie:

*1) dostawa ………………………………………………………………………………………………..
*2) dostawa ………………………………………………………………………………………………..
*3) dostawa …………………………………………………………………………………………….....
*(określić rodzaj dostaw i ich część: procentowo, wartościowo, itp.)
W przypadku podzlecania dostaw podwykonawcom odpowiadamy za ich dostawy jak za swoje własne.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do dnia zawarcia umowy.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, który został dołączony do specyfikacji istot-

nych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania
umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
9.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………
tel. ……………………………. fax …………………………………. email………………………………..
10. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 31.01.2016r.
11. Oświadczamy, że informacje zawarte w naszej ofercie na stronach od ......... do ......... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być
ogólnie udostępniane.
12. Oferta zawiera ............... zapisanych stron / kart*, ponumerowanych kolejnymi numerami.
13. W załączeniu do oferty przedkładamy dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:
a) ................................................................................................
b) ................................................................................................
c) ................................................................................................
d) ................................................................................................
e) ................................................................................................

............................................
(miejscowość, data)

________________
* - niepotrzebne skreślić

..................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)

