Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 20 sierpnia 2020 r.

FORMULARZ OFERTY

nazwa Wykonawcy:

.....................................................................................................................

adres:

....................................................................................................................

adres do korespondencji: ..................................................................................................................
adres e-mail: ................................................................ nr tel.: .........................................................
NIP: ................................................. REGON: ..................................... KRS: ..............................................
osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym:
imię i nazwisko: ...............................................
nr telefonu: .................................................. adres e-mail: ........................................

...............

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania pn. „Świadczenie usługi odbioru,
wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałej IMGW-PIB
w Legionowie (kod pocztowy 05-119) przy ul. Zegrzyńskiej 38 – Budynek Główny oraz Budynek
Radaru”, składamy niniejszą ofertę i oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego
z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym wg poniższych stawek:
Termin realizacji 15.09.2020 - 31.12.2021 r. z lokalizacji – Budynek Główny
frakcja odpadu

pojemność
pojemnika

cena netto*
(za 1
opróżnienie)

ilość opróżnień
w miesiącu

(kol.3 x kol.4 x 16 m-c)

1

2

3

4

5

papier i tektura

0,24 m3

2

metale, tworzywa
sztuczne i opakowania
wielomateriałowe

0,24 m3

2

szkło opakowaniowe

0,12 m3

Raz na dwa
miesiące

odpady ulegające
biodegradacji

0,12 m3

2

odpady zmieszane

0,77 m3

1

cena netto

WYLICZENIE CENY OFERTY
wartość oferty
netto:
podatek VAT:
wartość oferty
brutto:

Termin realizacji 15.09.2020 - 31.12.2021 r. z lokalizacji – Budynek Radaru
frakcja odpadu

pojemność
pojemnika

cena netto*
(za 1
opróżnienie)

ilość opróżnień
w miesiącu

(kol.3 x kol.4 x 16 m-c)

1

2

3

4

5

papier i tektura

0,12 m3

1

metale, tworzywa
sztuczne i opakowania
wielomateriałowe

0,24 m3

1

szkło opakowaniowe

0,12 m3

Raz na dwa
miesiące

odpady zmieszane

0,24 m3

2

cena netto

WYLICZENIE CENY OFERTY
wartość oferty
netto:
podatek VAT:
wartość oferty
brutto:

*

Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Przy wyliczaniu

wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku.

1.
2.
3.

Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte
wykonanie zamówienia.
Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia określonym
w zapytaniu ofertowym.

4.
5.
6.
7.
8.

Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu
ofertowym.
Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu
i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zapytania ofertowego, akceptujemy je oraz
przyjmujemy do realizacji.
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.

……………………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………………......................
(imię, nazwisko, podpis, pieczęć)

