Załącznik nr 2
Formularz Ofertowy
dla zamówienia na wywóz nieczystości płynnych z osiedla przy ul. Cementowej
we Wrzosowej, oraz z Korwinowa przy ul. Ceramicznej 2
Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 styczeń 2004 roku Prawo
zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego
(Dz. U. Z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z póź. zm.)
Dane dotyczące oferenta
Nazwa …......................................................................................................................
Siedziba …...................................................................................................................
Nr telefonu/faksu …......................................................................................................
Nr NIP …......................................................................................................................
Nr REGON …...............................................................................................................
Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Poczesna ul. Wolności 2; 42-262 Poczesna tel. (034) 327-41-16 fax (034)3274148.
Zobowiązania oferenta
Zobowiązuję się do wywozu nieczystości płynnych z osiedla we Wrzosowej przy ul.
Cementowej, oraz z Korwinowa przy ul. Ceramicznej 2, w cenie za 1m3:
cena netto …................................. zł/1m3
(słownie …..................................................................................................................)
cena brutto …............................... zł/1m3
(słownie …..................................................................................................................)
Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 styczeń 2004
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z póź. zm.):
1. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia
(zgoda w formie decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z
przedmiotem zamówienia na terenie Gminy Poczesna),
2. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmioty
zamówienia,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
przedmiotu zamówienia,

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
5. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z
wymogami ustawowymi.
Zamówienie wykonam sam / przy udziale niżej wymienionych podwykonawców*:
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
Uważam się za związanego z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia
ofert.
Oświadczam że, akceptuję:
-proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną
wprowadzone do treści umowy,
-warunki płatności określam: ….....................................................................
-udzielam gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia przez czas trwania
umowy.
…................................................
(Imię i Nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta
*niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty.

