Formularz wzór nr 1

FORMULARZ OFERTY
pełna nazwa Wykonawcy
..............................................................
dnia ..............................................................
..............................................................
adres siedziby Wykonawcy
ulica......................................................
miasto………………………………...
województwo ……………………….
Nr NIP .................................................
Nr REGON .........................................
nr telefonu ...........................................
nr faksu …..........................................
adres e-mail………………………….

..............................

/ pieczęć firmowa /

GMINA GŁUSZYCA
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pod
nazwą.:

„Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Głuszyca w sezonie 2012/2013”
1.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz w projekcie umowy.

Oferujemy jednostkową stawkę wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie 1 godziny usługi
odśnieżania gminnych chodników na terenie Gminy Głuszyca (cena w zł/godz.), na której będzie
pracował sprzęt oraz pracownicy fizyczni oraz zostanie osiągnięty wymagany standard w określonych
warunkach atmosferycznych.
Cena netto wynosi .......................... zł (słownie) .......................................................................................
VAT .......... % ..........................zł (słownie)...........................................................................................
Razem cena ryczałtowa brutto wynosi ….............................zł
(słownie)......................................................................................................................
2. Termin płatności: 21 dni od otrzymania faktury.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy
się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
4. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty
oraz, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

6. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam
zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji.
8. Oświadczamy, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie
upadłościowe.
9. Oświadczamy, że nie zalegamy ze składkami na ubezpieczenia społeczne w ZUS oraz podatkami
w Urzędzie Skarbowym.
10.Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy płatnikami podatku od towarów i usług VAT.
Nasz numer identyfikacyjny NIP ........................................................
11. Oświadczamy, iż powierzymy do wykonania podwykonawcy następującą część zadania
………………………………………………………………………………………………
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ……………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………..
4) ……………………………………………………………………………………..
5) ……………………………………………………………………………………..
13. Dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się na wymienionych
stronach:...........

..............................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

