
Załącznik nr  2 do SIWZ

ZP-URB-10-2016                                                             
……………….,  dnia  ……………..2016 r.

Zamawiający

URBIS  Sp. z o. o.
62-200 Gniezno,
ul. B. Chrobrego 24/25
tel. (061) 424 58 00, 
fax (061) 426 35 67
www.urbis.gniezno.pl , 
e-mail urbis@urbis.gniezno.pl

FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres  …………………………………………………………………………..………………………………………………………………….…

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

NIP ……………………………………………………….…….. REGON  ………..…………………………………………………………….

Telefon  ………………………………………fax …………………………….. e-mail ………………………………….………………….

Konto Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………….

Niniejszym zgłaszam przystąpienie do postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pod nazwą: 

Dostawa nowych pojemników z tworzywa sztucznego 

zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i projekcie umowy.

1.  Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia i zawarte w niej  wymagania oraz warunki zawarcia umowy przyjmuję
bez zastrzeżeń.

2.  Deklaruję  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w pełnym zakresie  określonym  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem w wysokości:

mailto:urbis@urbis.gniezno.pl


netto: ………………………………… zł  
 ( słownie:  ………………...............................................................................................)
w tym podatek VAT w wysokości ……% tj: …………………………………………….zł
 (słownie:………………………………………………………………………………………
….……………………..…………………………..……)

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

Ceny  jednostkowe  poszczególnych  pojemników  stanowi  załącznik   nr  1  do
niniejszego formularza jako integralna jego część.

3. W cenie oferty zostały ujęte wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmuje
wszystkie  koszty jakie  poniosę z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej  obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

4. Akceptuję 21 dniowy okres rozliczeniowy licząc od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury  przez Wykonawcę

5. Oświadczam/my,  że  jestem  związany  niniejszą  ofertą  przez  okres  wskazany  
w SIWZ, tj. przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu składowania ofert.

6. Deklaruję realizację zadania w terminach: 

    pojemniki 240 l grafit         dostawa 500 szt. do 20.09.2016 r.

                                                 dostawa 500 szt. do 13.10.2016 r.

                 dostawa 500 szt. do 17.11.2016 r.

      pojemniki 1100 l  grafit     dostawa do 20.10.2016 r.

       pojemniki 120 l zielone     dostawa do 27.10.2016 r.

       pojemniki 240 l zielone     dostawa do 22.09.2016 r.

       pojemniki 1100 l zielone   dostawa do 30.09.2016 r.

       pojemniki 770 l zielone     dostawa do 30.09.2016 r.

7. Oświadczam/my, że – wykonam zadanie siłami własnymi,
 - przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy/ów*

Lp. Zakres  zlecony Podwykonawcy

*niepotrzebne skreślić
 
W przypadku gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem na zasobach którego
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy:



Lp. Zakres zlecony Podwykonawcy Nazwa i adres
Podwykonawcy

8. Jestem  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  w  niniejszym
postępowaniu fałszywych oświadczeń ( Kodeks karny).

…………………………………                                                                                   ………………………………………………….
Data                                                                                                    podpis i pieczątka osoby/osób wskazanych  w  dokumencie 
                                                                                                            upoważniającym do występowania w obrocie  prawnym lub 
                                                                                                              posiadających pełnomocnictwo




