Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:
…………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………
REGON: …………………
KRS: ……………………
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
………………………………………………………
Numer telefonu: ……………………
Adres email: …………………………
GMINA BOĆKI
ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki
OFERTA CENOWA
Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.: Usuwanie
odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach
i typu Big Bag składam niniejszą ofertę.
Oferuję realizację zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia:
Lp.

Kod
opadu

1
1

2
02 01 04

2

02 01 04

3

02 01 04

Nazwa
3
Folia rolnicza biała i
czarna
Siatka i sznurek do
owijania balotów
Opakowania po
nawozach i typu Big
Bag
Razem

Szacunkowa
ilość Mg

Cena netto/1
Mg

Cena brutto
za 1 Mg

Cena netto
[4 x 5]

Cena brutto
[4 x 6]

4

5

6

7

8

80,00
17,00
21,00
118,00

Cena oferty netto (razem):….……………..zł
(słownie:……………………………………… złotych)
Cena oferty brutto (razem): ………………zł (słownie
……………………………...złotych)

1. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do dnia 30 września 2020 r.
2. Termin płatności: Zapłata faktury nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiającego.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków:
Oświadczam, że:
1) posiadam uprawnienia i wymagane zezwolenia do wykonania przedmiotu
zamówienia, zgodnie z przepisami o odpadach;
2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) zdobyłem

konieczne

informacje

dotyczące

realizacji

zamówienia

oraz

przygotowania i złożenia oferty;
5) wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz
czynniki związane z realizacją zadania i obejmuje cały zakres rzeczowy
zamówienia – jest kompletna. W podaną cenę wliczono odbiór z miejsc
wskazanych przez Zamawiającego, transport i utylizację/poddanie odzyskowi w/w
odpadów, podatki, opłaty, wynagrodzenia, prowadzenie ilościowej i jakościowej
ewidencji etc.

Miejscowość, dnia ........................................
………………………………..
(podpis Wykonawcy)

