Załącznik nr 1

………………………………………………………
pieczęć oferenta

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia na wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej
Wysokie Mazowieckie”, którego przedmiot, zakres i rodzaj jest zgodny z zakresem opisanym
w ogłoszeniu, oferujemy przyjęcie do wykonania w/w zamówienia w cenie:
 netto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia
w zaoferowanym czasie: ...................... złotych, (słownie: ................................................ zł)
– netto 1 Mg .......................... zł, (słownie: .................................................................... zł)
 brutto, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia
w zaoferowanym czasie, z ……… % podatkiem VAT: ………………………… zł, (słownie: ……………
……………………………………………………. zł) - są to ceny łączne (obejmujące całość zamówienia);
– brutto 1 Mg …………...………… zł, (słownie: …………………………………………………………………. zł).
 Wynagrodzenie wykonawcy uzależnione będzie od faktycznej ilości odebranych oraz
unieszkodliwionych w ramach zamówienia wyrobów zawierających azbest. Do rozliczenia
stosowane będą ceny jednostkowe za 1 Mg odpadów
1. W przypadku niezgodności lub omyłek przyjmuję, iż cena brutto zawarta w ofercie, obejmuje
kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację zamówienia.
2. Oświadczamy, że okres realizacji zamówienia będzie wynosił od dnia zawarcia umowy do
dnia 31.10.2018 r.
3. Oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki płatności: przelewem na nasze konto
nr .................................................................................... w banku .............................................
– w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i jego protokolarnym odbiorze przez
komisję Zamawiającego oraz po złożeniu faktury w siedzibie Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
na warunkach przedstawionych w formularzu oferty, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i nie wnosimy do niego żadnych
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że posiadamy stosowne zezwolenia wymagane przepisami prawa do
świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia.
8. Ofertę niniejszą składamy na ...... kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1 (1) ...............................................................
2 (2) ...............................................................
(3) ...............................................................
(4) ...............................................................
3 (5) ...............................................................
4
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Podpisano
(Upełnomocniony przedstawiciel)

