Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz ofertowy
Zamawiający:
EKO-REGION sp. z o. o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

Rozbudowa kompostowni odpadów wraz z wykonaniem infrastruktury
towarzyszącej na terenie zakładu/instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork.

Przedmiot zamówienia

Wykonawca:
1. Nazwa i adres Wykonawcy
2. NIP
3. REGON
4. Nr telefonu/fax
5. E-mail
1

2

3

Cena za zrealizowanie przedmiotu zamówienia

Cena netto w PLN

Podatek VAT w PLN

Cena brutto w PLN

4
Termin wykonania
zamówienia
(Wykonawca zobowiązany jest podać
w ofercie termin wykonania
zamówienia w pełnych miesiącach)

5
Okres gwarancji
(Wykonawca zobowiązany jest
podać w ofercie okres gwarancji w
pełnych miesiącach)

Oświadczamy, że:
zapoznaliśmy się z SIWZ oraz jej załącznikami i dokonaliśmy wyceny zamówienia biorąc pod uwagę informacje zawarte w SIWZ oraz we
wszystkich jej załacznikach oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia oraz projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
przedsiębiorstwo jest (proszę zaznaczyć/podkreślić właściwe):
mikroprzedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub
1
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;
2
małym przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;
3

średnim przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z
20.5.2003, s. 36).
Akceptujemy warunki płatności oraz pozostałe warunki zamówienia określone w SIWZ.
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
Fax/e-mail
Informacje Wykonawcy dotyczące części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom:

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.....................................................................
Informacje z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o zastrzeżeniu jawności treści oferty (należy wypełnić tylko w przypadku zaistnienia takiej
sytuacji):
oświadczamy, że: w kopercie stanowiącej cześc oferty/na stronach oferty nr............. znajdują sie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; zastrzeżenie ich jawności uzasadniam
następująco:...........................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Miejscowość: ……………………………………., data: …………………………

……………………………………………………………………………………………….
(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentowania wykonawcy lub uprawnionych we właściwym upoważnieniu)

