
załącznik nr 1 do siwz 

....................................................
pieczęć wykonawcy

OFERTA CENOWA

na wywóz odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego.

Ja(My)  niżej podpisany(ni)
...........................................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
...........................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)
...........................................................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)
Oświadczam, że:

I . wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia określony w siwz i na warunkach płatności 
określonych w siwz za cenę:  

Część nr 1 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 2 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 3 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 4 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 5 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 6 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 7 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 8 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 9 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 10 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 11 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 12 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Część nr 13 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 14 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 15 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 16 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 17 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 18 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 19 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 20 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 21 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 22 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 23 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 24 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 25 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 26 –  zadanie wyłączone modyfikacją siwz z dnia 07.03.2014 r.

Część nr 27 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 28 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 29 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 30 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Część nr 31 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 32 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 33 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 34 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 35 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 36 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 37 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część nr 38 – ............................................. zł brutto* za 1m3 wywozu odpadów komunalnych stałych
*cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Wykonawca:

1. zapoznał się z treścią i warunkami siwz wraz z załącznikami i nie wnoszę (wnosimy) zastrzeżeń, przyjmując

warunki w nich zawarte oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;

2. akceptuje wzór umowy (załącznik nr 6 do siwz) i w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do 

podpisania umowy na warunkach zawartych w siwz, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

3. powierza podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia   

.........................................................................................................................................................................................*
*(jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców należy wypełnić powyższy punkt);

4.  wykonawca  będący gminną  jednostką  organizacyjną  prowadzącą  działalność  na  obszarze  własnej  gminy,

oświadcza, że spełnia warunki   wymagane przy uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie

odbierania odpadów komunalnych,
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5. oświadcza, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z art. 28

ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 628 ze zm.) o odpadach lub udokumentowane

zwolnienie z obowiązku posiadania takiego zezwolenia.

III. cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

IV. oferta została złożona na ...... zapisanych, trwale spiętych stronach, kolejno ponumerowanych od nr......do nr …...

V. Dane wykonawcy:

a) NIP:               .....................................................

b) REGON:        .....................................................

c) Telefon          .....................................................

d) Faks               .....................................................

e) nazwa banku: ....................................................

f) nr konta:        .....................................................

g) adres mailowy …...............................................

                                            

      

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

            Miejscowość, data              (czytelny podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)
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