Zał. Nr 1 SIWZ
.................................................
OFERTA

( data)

........................................................
Nazwa Wykonawcy
…………………………………………….
Siedziba
……………………………………………………
Województwo
……………………… …………………………….
Nr telefonu , faksu /

NIP.......................REGON………………
e-mail:..................................

Gmina Żagań o statusie miejskim
Plac Słowiański 17
68-100 Żagań

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
1. Oferujemy wykonanie zamówienia pn. „Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni
miejskiej w Gminie Żagań o statusie miejskim”, za łączną jednostkową cenę o wartości
brutto :
………………................................................................................................zł.
słownie: …………………........................................................................................
Podana wyżej łączna jednostkowa cena jest ceną o wartości brutto, w tym ............ %
podatku VAT tj.....................................................zł.
słownie...................................................................................................................
na którą składają się poszczególne ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym,
obejmujące wszystkie składniki cenotwórcze, cenę sprzętu oraz podatek VAT.
Składniki cenotwórcze :
- Roboczogodzina (R) ..............................................zł
- Koszty ogólne (Ko) ..............................%
- Koszty zakupu (M) .............................................%
- Zysk (Z) ..............................................%.
- Koszty składowania w ZZO Marszów (S)
- Cena sprzętu ( samochód transportowy o masie do 3,5 t, kosa spalinowa, kosiarka
spalinowa, dmuchawa ....................................zł.
2. Dysponujemy……………… samochodami wykorzystywanymi do realizacji przedmiotu
zamówienia spełniającymi nomę emisji spalin EURO 5 wg. załącznika nr 4 Oferty.
*

3.Oświadczamy, że zamierzamy - nie zamierzamy powierzyć część zamówienia /podać
jakiej części zamówienia to dotyczy/ podwykonawcom
* -niepotrzebne skreślić

( wypełnić jeżeli dotyczy):
Określenie części zamówienia

Nazwa/Firma podwykonawcy

4. Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego, polegamy na zasobach następującego/ych podmiotów
(wypełnić jeżeli dotyczy.:
Nazwa i adres podmiotu

Zakres, w jakim wykonawca polega na zasobach
podmiotów

5.Termin realizacji zamówienia:
…………………………………………………..…………………………………………………
6. Termin płatności :…………………………dni
7. Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie brało udział co
najmniej……………. osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę- w myśl art. 22
paragraf 1ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy.
W związku z tym zobowiązujemy się - na każde żądanie zamawiającego- do składania
oświadczeń i żądanych dokumentów, o liczbie osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz wyrażamy zgodę na
wykonywanie przez Zamawiającego wyrywkowej kontroli w celu sprawdzenia liczby
osób zatrudnionych do wykonywania czynności związanych z przedmiotem
zamówienia.
8. Oświadczamy, że : zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez 30 dni licząc od dnia upływu
terminu składania ofert.
10. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do :
- podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- przedłożenia umowy konsorcyjnej - w przypadku wspólnego ubiegania się o realizację
przedmiotu zamówienia.
11. Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie/ nie będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług (ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2015 r., poz. 605)*
12. Informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od…... do…… stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia ww.
dokumentów i informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zawarte na stronach
nr od ….. do ……..
13. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
14. Oferta została złożona na .......stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
numeru ......do numeru ........ .
15. Do niniejszego Formularza Ofertowego załączamy oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

*(niepotrzebne skreślić)

……………………………..
Miejscowość, data

...............................................................................
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania oferenta na podstawie wpisu do rejestru
lub ewidencji albo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

