Załącznik nr 4 do SIWZ
…………………………

(pieczęć wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
...................................................................................................................................................................
Adres*
..................................................................................................................................................................
Numer telefonu*: .............................................................
Numer faxu na który Zamawiający ma przesyłać korespondencje:
...................................................................
Numer REGON*:.............................................................
Numer NIP*: ...................................................................
Numer konta bankowego*: ....................................................................................................................
*w przypadku oferty wspólnej naleŜy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy.
Zamawiający:

NOVA Sp. z o.o.
Nowy Sącz ul. Śniadeckich 14
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
„Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu
Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”
1. Oświadczam, ze akceptuję/my w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami przedstawionymi w
projekcie umowy, za cenę:

A) Cena netto za 1 [Mg] odpadów ............................... zł, podatek VAT .…… %
Łączna cena brutto za 1 [Mg] odpadów .................................. zł
Słownie brutto: .................................................................................................................... zł

B)Cena oferty brutto (Max wartość zobowiązania )

Przedmiot zamówienia / nazwa /
„Odbiór i odzysk odpadów
o kodzie 19 12 10 - odpady palne
(paliwo alternatywne) z Zakładu
Zagospodarowania Odpadów
(ZZO) w Nowym Sączu przy
ul. Tarnowskiej 120”

Ilość
Max
do
(Mg)

Cena
Wartość Podatek VAT
jedn.
netto (zł)
netto zł
(%)
(zł)

Wartość
brutto
(zł)

3 250

Słownie brutto: .................................................................................................................... zł
Termin płatności f-ry VAT: do ………… dni
3. Oświadczam, Ŝe w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do
niej zastrzeŜeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.
5. Oświadczam, Ŝe uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania
i złoŜenia niniejszej oferty.
6. Oświadczam, Ŝe jestem związany niniejszą ofertą przez okres do 60 dni od daty składania ofert.
7. Oświadczam, Ŝe odpady będące przedmiotem zamówienia zostaną zagospodarowane zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
8. Oświadczam Ŝe posiadam waŜne decyzje na zrealizowanie przedmiotu umowy.
9. Oświadczam, Ŝe przedmiot zamówienia wykonam sam/przy udziale podwykonawców**
Oświadczam, Ŝe niŜej wymienione części zamierzam powierzyć podwykonawcom:
Lp.
Rodzaj powierzonej części zamówienia (wyszczególnienie robót)

Oświadczam, Ŝe:
a) podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań jako wykonawcy;
b) jako wykonawca jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one
moimi działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub pracowników;
c) Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami ale moŜe
skorzystać ze wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;
d) będę pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do
podwykonania części zamówienia.
10. Oświadczam, Ŝe w razie wygrania przetargu zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, na warunkach określonych w SIWZ i projekcie umowy.
11. Oświadczam, iŜ wadium w kwocie: …………………… zł (słownie: ………………………
złotych …………………) zostało wniesione w formie ………………………………………………

12. Oświadczam, Ŝe niniejsza oferta zawiera na stronach nr od … do…. informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13. Ofertę niniejszą składam na ……….. stronach.
14. WRAZ Z OFERTĄ składam następujące oświadczenia i dokumenty:
……………………
……………………
15. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem naleŜy kierować do:
Imię i nazwisko ………………………………
Adres: ………………………………
Telefon ……………………………… fax ………………………………

Miejscowość …………………………, dnia ……………………
**niepotrzebne skreślić

……………………….…………………
Podpisy i pieczęć osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

