Załącznik Nr 1 do SIWZ

………………………………..
(pieczęć adresowa Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………
Adres : ………………………………………………………………………………………………
Osoba uprawniona do kontaktów : ………………………………………………………………
Nr telefon do kontaktu : …………………………………………………………………………
Nr faxu, na który Zamawiający będzie przesyłał korespondencję …………………………….
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………
1. Ja (my) niżej podpisany/i składając ofertę w postępowaniu

prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z obszaru Gminy Kiełczygłów”
zamówienia

zgodnie

- oferujemy wykonanie usługi

będącej przedmiotem

z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia w cenie ogółem :
brutto

…………...................................................................................................................zł

słownie

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

w tym podatek VAT ............................... zł słownie ............................................................. zł
netto ………………………………………………………………………………………………….. zł
słownie ………………………………………………………………………………………………….
1. Oświadczam(y), że :
1) zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje
potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania
przedmiotu zamówienia;
2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, od terminu
składania ofert;
3) zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w razie
wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego;

4) usługi będą realizowane zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie,
który zostanie załączony do umowy;
5) nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej
w niniejszym postępowaniu przetargowym.
2. Na podstawie art. 8 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) oświadczamy, że :
a) żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* ;
b)

wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią

tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*

Lp.

Opis rodzaju (nazwy) informacji objętej tajemnicą

Oznaczenie stron

* niepotrzebne skreślić
3. Termin realizacji zamówienia : …………………………………………………….
4. Oferta została złożona na ………….. stronach.
Załącznikami do niniejszej oferty są :
………………………………………
………………………………………

Miejscowość ...................................... dnia ...........................................

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

