pieczątka oferenta

dnia..............................

OFERTA
Do
Burmistrza Miasta
Kostrzyn nad Odrą

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego
realizowanego na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó ź. zmianami), a dotyczącego:
„Opróżniania lokali, strychów i piwnic oraz likwidacji dzikich wysypisk”
składamy ofertę następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę netto .......zł/t ……………………..zł
Obowiązujący podatek VAT .......%

................................. ........................................zł.

Cena brutto .........................................................................................................................z ł.
Słownie: .................................................................. ...............................................................
................................................................................................................................................
Szczegółowe wyliczenie ceny dokonano na załączniku nr 1 do oferty (wyliczenie wartości
zamówienia).
Podana kwota obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
w szczególności koszt sprzętu, materiału, robociznę ( w tym także zebranie odpadów z dużej
powierzchni, ich załadunek i segregację) oraz koszt transportu, utylizacji zebranych odpadów
i opłaty za korzystanie ze środowiska.
2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym
warunki, w tym związanie ofertą w terminie do dnia…………………
3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP .......................................................
4. Do oferty dołączam:
1) oświadczenie (załącznik nr 2 do oferty),
2) potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy tj.:

- dokumenty potwierdzające realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jednej usługi związanej z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjonalnej,
polegającej na świadczeniu usług obejmujących odbiór lub zebranie odpadów wraz z
wywozem i utylizacją odpadów w ilości co najmniej 40 Mg z podaniem przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których usługa została wykonana oraz załączenie dowodów,
potwierdzających, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
- potwierdzenie dysponowania potencjałem technicznym obejmującym co najmniej
1 pojazd typu hakowiec lub bramowiec oraz 2 kontenery na odpady o pojemności co najmniej
16m3.
- potwierdzenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 50.000,00zł,

............................................................
podpis osoby upoważnionej

