Załącznik siwz nr 1
Formularz ofertowy

OFERTA
Przedmiot przetargu: Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy oraz pozostałych działek na terenie Gminy

Obrzycko wraz z zagospodarowaniem terenu skarpy w Zielonejgórze
Zamawiający : GMINA OBRZYCKO,

ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
Oferent:

Pełna nazwa oferenta: ________________________________________________
________________________________________________
Adres oferenta:

________________________________________________
________________________________________________

REGON:

__________________, NIP: _____________________________

Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę (należy wypełnić wybrane do realizacji zadania):
ZADANIE 1 „Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy na terenie Gminy Obrzycko”.
stawka za m2: …………. zł
netto: ………………………. zł
podatek VAT: …………… %
brutto: ......................... zł
słownie brutto:...........................................................................................................................................
ZADANIE 2 „Wykaszanie i utrzymanie pozostałych działek gminnych na terenie Gminy Obrzycko
wraz z zagospodarowaniem skarpy w Zielonejgórze w ramach realizacji Funduszu
Sołeckiego”.
WYKASZANIE
2

stawka za m : …………. zł
netto: ………………………. zł
podatek VAT: …………… %
brutto: ......................... zł
słownie brutto:...........................................................................................................................................
ZAGOSPODAROWANIE SKARPY
netto: ………………………. zł
podatek VAT: …………… %
brutto: ……………………… zł
słownie brutto:...........................................................................................................................................

Powyższe ceny obejmują pełny zakres zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
dla poszczególnych zadań.

Okres związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
Oświadczam, że:
1. jestem / nie jestem płatnikiem VAT*
2. świadczyłem usługi związane z wykaszaniem w:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. oferowane ceny są cenami końcowymi za realizację zadania.
4. zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
5. akceptuję proponowany przez zamawiającego projekt
umowy (załącznik nr 2 specyfikacji)
i w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie
uzgodnionym z Zamawiającym
6. Pisma przesyłane faksem należy wysyłać na nr faksu: ......................................... . **
7. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

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

miejscowość i data

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

czytelny podpis Wykonawcy

Spis załączników do oferty :
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu
2. informacja o podwykonawcach
..................................................
..................................................
*
**

niepotrzebne skreślić
w przypadku braku faksu należy podać adres e-mail do korespondencji ws. przetargu

