Załącznik Nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
Gmina Branice
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
NIP 748-15-18-612
REGON 531412852
tel. 774868250
e-mail : ug@branice.pl
Formularz OFERTOWY
WYKONAWCA:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Ja /my/ niżej podpisany/i/ składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego ogłoszonego przez Wójta Gminy Branice pn. : „Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice” – zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ,
oferujemy wykonywanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za niżej wymienioną cenę:
1) Wartość oferty netto wynosi: …………....................................................................................zł
2) Wartość oferty brutto wynosi: ....................... ...............................................................................zł
słownie brutto zł : ..........................................................................................................................
3) Na ww. cenę składają się następujące elementy:
Cena odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych
(ryczałt obejmujący odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów odebranych od
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór i transport oraz
zagospodarowanie odpadów z PSZOK-u po jego uruchomieniu oraz odbiór, transport i
zagospodarowanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów,
chemikalia, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów remontowo – budowlanych,
zużytych opon, przeterminowanych leków, wraz z wyposażeniem w urządzenia do składowania
odpadów - pojemniki i worki )

Zakres

Cena netto za 1
tonę za 1 m-c

Cena netto za 234 Całkowita cena
Mg za 1 m-c
netto za 30 m-cy

Należny podatek
VAT 8%

Cena całkowita
brutto

Cena netto za 1
tonę za 1 m-c

Cena netto za 74 Całkowita cena
Mg za 1 m-c
netto za 30 m-cy

Należny podatek
VAT 8%

Cena całkowita
brutto

1. Odbieranie i
zagospodarowani
e odpadów
zmieszanych
Zakres
1. Odbieranie i
zagospodarowani
e odpadów
segregowanych
Razem
tu wyliczona cena
posłuży do
porównania ofert

1

1.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres określony w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

3.

Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami /zamierzamy zlecić podwykonawcom w
części ……………………………………………………………………...

4.

Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został
przez nas wypełniony i zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

5.

Termin realizacji zamówienia:

................................................................................
6.

Informacje zawarte na stronach od…………………………..do…………………………….

stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie
mogą być udostępnione przez zamawiającego.
7.

Akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.

8.

Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia prosimy kierować na adres :
……………………………………………………………………………………………………………..tel.
nr :………………………..faks :…………………………………...

9.

Wadium o wartości ............................ zł. zostało wniesione w dniu ..................................

w

formie ..........................................................................................................
10.

Na kolejno ......... ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Załącznikami do niniejszej oferty są :
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Podpisano
............................................................
/ osoba(y) uprawniona po stronie Wykonawcy/
Miejscowość i data :………………………
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