Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

OFERTA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.
Nawiązując do zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: Sukcesywny odbiór okien i styropianu
z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Poddębicach, obejmujący :
1) odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów – okna ( ok. 8,0 Mg ) i styropian ( ok. 2,0 Mg )
2) odbiór odpadów będzie następował nie częściej niż 1 raz w miesiącu w ustalony
z Zamawiającym dzień.
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o odpadach
oraz w zapytaniu ofertowym za cenę:
Wartość netto (szacunkowa wartość całkowita zamówienia) w wysokości: ………………………… zł
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………..
plus podatek VAT w wysokości ……%, tj.: …………………………………………zł
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………
Łączna wartość brutto w wysokości:..…………………………………………………………………………zł
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………
Cenę oferty obliczono z uwzględnieniem cen jednostkowych:
Cena
Szacunkowa
Lp.
Nazwa
jednostkowa
ilość
netto [zł]
1.

Okna

8,0 Mg

2.

Styropian

2,0 Mg

Wartość
netto [zł]

Podatek
VAT

Wartość brutto
[zł]

RAZEM
Oświadczamy, że:
1. Podane powyżej ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający
w przypadku wyboru naszej oferty.
2. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
4. Akceptujemy istotne postanowienia umowy, w przypadku udzielenia nam zamówienia
zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zamówienie realizujemy bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców
Termin wykonania zamówienia, warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi
w zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.
Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
a) oświadczenie – załącznik Nr 2.
b) projekt umowy – załącznik Nr 3.
c) …………………………………………….
……………………..……………..
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

