Ing. 271.15.2017 AM
PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych (niesegregowanych) i wielkogabarytowych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”

Załącznik nr 4 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy
.................................................................................................................................................................
Adres .......................................................................................................................................................
NIP...........................................
REGON………………………
tel/fax. ......................................
e-mail........................................
1.

Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia pod nazwą „Odbiór i zagospodarowywanie odpadów
komunalnych (niesegregowanych) i wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Radziłów w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.” zgodnie z wymogami
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w kwocie:

Lp.

Przedmiot
zamówienia

1

2

1.

zmieszane i
wielkogabarytowe

Szacun
kowa
ilość w
Mg
3

Cena
jednostkowa Wartość netto [zł]
netto za 1
[kol. 3 x kol. 4]
Mg [zł]
4
5

Stawka
podatku
VAT [%]

Kwota
podatku
VAT [zł]

6

7

Wartość brutto
[zł]
[kol. 5 wraz
z podatkiem VAT]
8

600

co daje kwotę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
Cena netto……………………..(słownie:.............................................................................................) zł
Podatek VAT według stawki …….. % w kwocie ………..(słownie:...................................................) zł
Cena brutto ……………………………………… (słownie:................................................................) zł
Powyższe kwoty obejmują wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, tj. odbiór, transport i
unieszkodliwienie odpadów.
2.

Oferujemy następujący termin płatności faktury za usługę: ………………. [dni]

Pełnomocnik (w przypadku składania oferty wspólnej)
Nazwisko, imię

………………………………………………………

Stanowisko ................................................................................................................
Telefon ..................................................... Fax .........................................................
Zakres (niepotrzebne skreślić):
- do reprezentowania w postępowaniu,
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
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3. Oświadczenia Wykonawcy:
1) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
3) Oświadczam, że akceptujemy warunki i zaproponowane terminy płatności, które będą określone w projekcie
umowy.
4) Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w
przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5) Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
6) Wadium w kwocie……………zł zostało wniesione w dniu ……………….…potwierdzenie wniesienia w
ofercie na str. ……………….
7) Numer

konta

na

które

należy

zwrócić

wpłacone

wadium

w

formie

pieniężnej

…………………………………..............
8) Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny
określonej w ust. 1 formularza ofertowego, tj. …………………………………………..
4. Wykonamy przedmiot zamówienia w okresie:
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
5. Warunki płatności
Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie płatne miesięcznie, ustalone na podstawie
przedstawionych w ofercie Wykonawcy cen jednostkowych brutto (cena za 1 Mg odebranych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości) oraz masy, liczonej w Mg, faktycznie odebranych od właścicieli
nieruchomości odpadów.
6. Usługi objęte zamówieniem:
1) zamierzamy wykonać sami *)
2) zamierzamy wykonać przy udziale następujących podwykonawców (należy wskazać firmę
podwykonawcy oraz część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierza podwykonawcy )*):
Lp.

Firma podwykonawcy

Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierza
podwykonawcy

1.
2.
3.
*) niepotrzebne skreślić

Wykonawca informuje, że /*niepotrzebne skreślić/:
- 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/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u
Zamawiającego to ………………. zł netto**
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** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do
wartości netto oferty, tj. w przypadku:
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i
usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy
porównaniu cen ofertowych podatku VAT.
Uwaga! Brak jakiejkolwiek informacji odebrany będzie jak brak powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie Wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Inne informacje Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Oferta została złożona na …………. stronach/kartkach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr…... do
nr….…

………………………………………………
(imię i nazwisko
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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