Załącznik nr 2 do SIWZ
.....................................................................
nazwa, adres Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy………………………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba Wykonawcy..........................……….............……………………………………………………………………………………..
NIP …………………………………………………………….
REGON……………………………………………………….........………..
tel. ………………………………………………………………
fax …………………………………..............................…………….
„REKULTYWACJA I ZAMKNIĘCIE SKŁADOWISLKA ODPADÓW
W SKOMLINIE GM. SKOMLIN POW. WIELUŃSKI”
Oferujemy wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Skomlinie gm. Skomlin, pow. wieluński, zgodnie z
Projektem rekultywacji oraz zgodnie z siwz, za następującą cenę:
Stawka
Nr Zadanie
Opis zadania
Cena netto
Cena brutto
VAT
Wykonanie rekultywacji
technicznej składowiska
………………………… zł
………………………… zł
odpadów w Skomlinie gm.
Słownie:…………………….
Słownie:……………….
Zadanie I
………….%
Skomlin pow. wieluński
……...............................
...............................
zgodnie z projektem
.............................
...............................
rekultywacji oraz siwz
Wykonanie rekultywacji
biologicznej składowiska
………………………… zł
………………………… zł
odpadów w Skomlinie gm.
Słownie:…………………….
Słownie:……………….
Zadanie II
………….%
Skomlin pow. wieluński
……...............................
...............................
zgodnie z projektem
.............................
...............................
rekultywacji oraz siwz
Oświadczam, że :
a) posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
b) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
c) posiadam niezbędną zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.
d) oferowana cena uwzględnia wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją prawidłowego
wykonania usługi.
e) zapoznałem się z siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszystkie konieczne informacje
do przygotowania oferty.
f) zawarty w zaproszeniu projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do
zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
g) proponuję ……… dniowy termin płatności, licząc od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury za
wykonanie usługi.
h) nie zalegam z płatnościami wobec ZUS i US.
i) wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są
zgodne z wymaganiami określonymi w siwz.
j) zamówienie wykonamy:
- bez udziału podwykonawców *)
- przy udziale podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następujące części przedmiotu
zamówienia*):……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe):
□ Wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
□

Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu

do następujących towarów i usług: …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług
powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: ………………………………zł netto.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów, Zamawiający przyjmie, że wybór
oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.
Oferta została złożona na ..…… stronach, kolejno ponumerowanych od nr ……. do nr .... .
Ustanowiony pełnomocnik do reprezentowania w postępowaniu i/lub zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, a w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa (lub więcej)
podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: (jeżeli dotyczy)
Nazwisko, imię /firma ...........................................................................
Adres .................................................................................................
Telefon ...............................................................................................
Faks/e-mail ………..................................................................................

…………………………..., data
miejscowość

………………………..……………………………
pieczęć podpis(y)

