Załącznik Nr 3 do SIWZ

.............................................
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)
tel. ........................... fax. ..................... adres e-mail .................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu pn:
„Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów powstałych w związku z pożarem jaki miał miejsce
w listopadzie 2014 r. z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania przy ul.
Warszawskiej w Skierniewicach (przed zmianą nazwy ulicy, przy ul. Domarasiewicza 3/5)”.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na:
a) zrealizowaniu wstępnych prac przygotowawczych przed przystąpieniem do prac
załadunkowych,
b) zabezpieczeniu terenu prowadzenie prac przed dostępem osób postronnych i zwierząt,
c) zabezpieczenie warunków pracy dla osób prowadzących prace likwidacyjne przy usuwaniu
odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
d) wykonywaniu załadunków odpadów na podstawiane środki transportu Spółki –
szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do załadunku to ok. 5 000,00 Mg odpadów
palnych o kodzie 19 12 10 z niewielką domieszką ziemi; załadunek należy wykonywać
ładowarką chwytakową lub zamiennie ładowarką kołową wyposażoną w łyżkę wysokiego
wyładunku, która umożliwi płynny załadunek odpadów na środki transportu podstawione
przez Spółkę; długość czasu pracy przy załadunkach we wszystkie dni tygodnia
(poniedziałek – sobota) minimum 8 godzin – maksymalnie 12 godzin;
e) bieżące utrzymywanie ładu i porządku w miejscu prowadzenie załadunków odpadów na
środki transportu, podmiatanie i pryzmowanie rozsypanych odpadów w trakcie realizacji
zadania – wykonawca winien utrzymywać ład i porządek w miejscu prowadzenia prac,
pryzmować i podmiatać rozsypane i rozgarnięte odpady; uporządkowanie terenu po
usuniętych odpadach na zakończenie realizacji zadania, poprzez oczyszczenie go z
pozostałości odpadów i ich usunięcie z terenu, na którym były zgromadzone odpady
przeznaczone do usunięcia.
za łączną cenę (obejmującą wszelkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i załącznikach do
SIWZ, w szczególności w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i
Załączniku Nr 1 do SIWZ – Projekt umowy), wynoszącą:

2. Cena netto w wysokości………………………………….………PLN
(słownie:………………………………………………………………….........)
w tym podatek VAT …………….. %
co daje cenę brutto w wysokości ……………......PLN
(słownie: ……...........................................................................................)
3. Czas realizacji zamówienia ….................. dni.
4. Składając ofertę oświadczamy, że:
- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia przedstawionymi w SIWZ i załącznikach do SIWZ, w pełni
je akceptujemy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
- zdobyliśmy niezbędne dane do przygotowania oferty i do podpisania umowy,
- akceptujemy termin realizacji zamówienia,
- zapoznaliśmy się z projektem umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do
zawarcia umowy na proponowanych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego, podana przez nas cena ryczałtowa oferty pozostanie niezmienna przez cały okres
realizacji zamówienia i obejmuje cały zakres świadczeń objętych przedmiotem zamówienia (zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego w SIWZ),
- akceptujemy 30 dniowy termin związania ofertą, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert,
- oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.
5.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 w odniesieniu do
następujących towarów lub usług: ………………………………………………………………, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstawania. 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 nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

…..........................
miejscowość data:

* niepotrzebne skreślić

…...........................................................................
podpis/y* Wykonawcy

