Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
l.p.

Pieczęć Wykonawcy*

* należy dodać wiersz w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Komunalna 2
05-250 Radzymin

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywny
odbiór odpadów w postaci piasku (kod 190802), skratek (kod 190801), odwodnionego osadu
ściekowego (kod 190805) z Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie przy ul. Księżycowej 13:
1) składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
i warunkami umowy, na następujących warunkach:

Lp.

Rodzaj
odpadu

Jednostka

Cena
jednostkowa
netto w zł

A

B

C

D

Cena
jednostkowa
brutto w zł

E

Przewidywana
ilość
jednostek

Cena łączna
brutto w zł
(iloczyn wartości
poszczególnych
wierszy kolumny
E i F)

F

G

1.

Piasek

1 Mg

240

2.

Skratki

1 Mg

240

3.

Odwodniony
osad ściekowy

1 Mg

5700

4.

RAZEM: (suma wszystkich wierszy kolumny G, tj. od G1 do G3)

Cena oferty za odbiór odpadów w postaci piasku (kod 190802), skratek (kod 190801),
odwodnionego osadu ściekowego (kod 190805) z Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie przy ul.
Księżycowej 13 (suma wszystkich wierszy kolumny G) wynosi: …………..............................zł
brutto, słownie: ………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że ceny jednostkowe netto będą obowiązywać przez cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia.

2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,
3) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. do 28.02.2013r.
6) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, której wzór stanowi
załącznik

do Specyfikacji

Istotnych

Warunków Zamówienia i

zobowiązujemy się

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w niej warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7) oświadczamy, że zobowiązujemy się realizować przedmiot umowy w okresie od zawarcia
umowy do 31.01.2016r.
8) wyrażamy zgodę na 14 dni terminu płatności faktury od daty otrzymania jej przez
Zamawiającego.
9) Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Wskazane poniżej informacje
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w
szczególności innym uczestnikom postępowania** :
Strony w ofercie
L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
(wyrażone cyfrą)
Od
Do

** niepotrzebne skreślić

10) Dane do korespondencji:
Nazwa firmy
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
Data i Podpis(y):
l.p.

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

