
ZP-URB-7-2016                                                                             URBIS Sp. z o. o.

Załącznik nr 1 do SIWZ

………………………………………
   ( pieczątka Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY
ZP-URB-7-2016

 

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa ........................................................................

Siedziba ......................................................................

Adres poczty elektronicznej .......................................

Strona internetowa .....................................................

Numer telefonu ..........................................................

Numer faksu ..............................................................

Numer REGON .........................................................

Numer NIP .................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

URBIS  Sp. z o.o.

ul. B. Chrobrego 24/25

62-200 Gniezno

urbis@urbis.gniezno.pl

www.urbis.gniezno.pl

tel. 61 424 58 00

fax  61 426 35 67

REGON 630952490

NIP  784-00 41 944

Zobowiązania wykonawcy

W odpowiedzi na ogłoszony przez URBIS   Sp. z o.o. w Gnieźnie przetarg nieograniczony na usługę 
dalszego zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 10 – odpady palne ( paliwa alternatywnego)  oraz  
o kodzie  19 12 12 – inne odpady  

http://www.urbis.gniezno.pl/
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( w tym substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11  

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.

1.Proponuję realizację zamówienia za cenę

Ogółem

Cena netto   -   …………………. zł (słownie zł: ........................................................................)

podatek VAT  8 %         -    ………………….. zł

cena brutto      -    ………………. zł (słownie zł: ........................................................................)

w tym:

odpady o kodzie 19 12 10

Cena netto   -   …………………. zł (słownie zł: ........................................................................)

podatek VAT  8 %         -    ………………….. zł

cena brutto      -    ………………. zł (słownie zł: ........................................................................)

cena  jednostkowa  netto  za 1 Mg ………. zł (słownie zł: .....................................................................)

odpady o kodzie 19 12 12

Cena netto   -   …………………. zł (słownie zł: ........................................................................)

podatek VAT  8 %         -    ………………….. zł

cena brutto      -    ………………. zł (słownie zł: ........................................................................)

cena  jednostkowa  netto  za 1 Mg ………. zł (słownie zł: .....................................................................)

Cena  jednostkowa  uwzględnia  koszt  odbioru  1  Mg  odpadów  z  magazynu  Zamawiającego  ZZO

Lulkowo wraz z transportem Wykonawcy. 

2. Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury

3.  Odpady będą przetwarzane w ...........................................................................................................

(nazwa zakładu)

 w miejscowości ....................................................................................
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4.  Cena  brutto  podana  jest  w  PLN  i  zawiera  wszystkie  koszty  realizacji  zamówienia  określone

szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Termin realizacji, warunki gwarancji i płatności zgodnie z wymaganiami SIWZ.

6. Oświadczam, że zamówienie realizować będziemy sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem

zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do odebrania odpadów o  kodzie 19 12 10

w ilości do 1800 Mg  19 12 10 i/lub  odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 1400 Mg, jednakże nie

dłuższy niż 4 miesięcy.

7. Oświadczam, że następująca część 

zamówienia: .............................................................................. ................................................................

.............................. będzie powierzona podwykonawcom.

8. Oświadczam, że dysponuję instalacją do zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem 

zamówienia w procesie ich odzysku.

Osoby wyznaczone przez wykonawcę do kontaktów z zamawiającym

............................................................ tel. kont., fax., e-mail ..............................................................

............................................................ tel. kont., fax., e-mail ..............................................................

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ......................................

Stanowisko .............................................

Telefon ....................................................

Zakres*
- do reprezentowania w postępowaniu,
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
- do zawarcia umowy.

*właściwe podkreślić.

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków zamówienia,  nie

wnosimy  do  niej  żadnych  zastrzeżeń  oraz  uzyskaliśmy  niezbędne  informacje  do

przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy,  że  nie  wykonywaliśmy  żadnych  czynności  związanych  z  przygotowaniem

niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  w  celu  przygotowania

oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.
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4. Oświadczamy, że oferta zawiera / nie zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

...............................................................................................

5. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy 

został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z

postępowania,  załączam oświadczenia  zgodne  z  art.  22  ust.  1  oraz  art.  24  ust.  1  ustawy Prawo

zamówień publicznych oraz pozostałe dokumenty wymagane w SIWZ.

Oferta została złożona na ................... kolejno ponumerowanych, zapisanych stronach.

................................................... ......................................................

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis wykonawcy)
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