Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA OFERTY

Zamawiający:
Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków

Wykonawca i dane kontaktowe:
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców:
Adres Wykonawcy/Wykonawców:
NIP:
REGON:
Nr tel./faksu
Adres email:
Osoba do kontaktu, Tel., email
Rejestr prowadzenia działalności;
(KRS, CEIDG)

Oświadczam, że jestem*
Mikroprzedsiębiorstwem ( zatrudnia mniej z niż 10 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów euro)
Małym przedsiębiorstwem (zatrudnia mniej z niż 50 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów euro
Średnim przedsiębiorstwem (zatrudnia mniej z niż 250 osób i roczny obrót nie przekracza 50 milionów
euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro)
Mikroprzedsiębiorstwo:
przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO,
Małe przedsiębiorstwo:
przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO,
Średnie przedsiębiorstwo:
Przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób oraz których roczny
obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.
Duże przedsiębiorstwo:
Przedsiębiorstwa, które nie należy do przedsiębiorstw wyżej wymienionych

zgodnie z zaleceniem Komisji z dn. 06.05.2003r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str.36).
*zaznaczyć właściwe
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Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest:
,,Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków w ciągu 12
miesięcy od dnia 01.07.2021 r.”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:
……………………… zł netto za odbiór i zagospodarowanie 950 Mg odpadów komunalnych z terenu Gminy
Mniszków
podatek VAT…..% tj……… zł
cena brutto………………………………..zł
słownie…………………………………………………………………………….zł
(obliczona na podstawie danych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do SWZ tj. w tym
za:
1) za odbiór i zagospodarowanie 1 [Mg] niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
cena netto za 1[ Mg] …………………………… zł
podatek VAT…..% …………zł
cena brutto ……..……………… zł
słownie:……..……………………………….……………………………………………………….zł
2) za odbiór i zagospodarowanie 1 [Mg] selektywnie zebranych odpadów komunalnych
cena netto za 1[ Mg] …………………………… zł (
podatek VAT…..% …………zł
cena brutto ……..……………… zł
słownie:……..……………………………….……………………………………………………….zł

3. Oferujemy …………………. dniowy termin płatności faktury od daty doręczenia jej do
Zamawiającego kryterium punktowane (min 14 dni max 30 dni)
4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym
w Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. w ciągu 12 miesięcy od dnia 01.07.2021 r.”
5. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
ostatecznego terminu składania ofert.
6. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Stron postanowieniami umowy
zawartymi
w
Specyfikacji
Warunków
Zamówienia
i
zobowiązujemy
się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,
2

na warunkach określonych w Specyfikacji
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Warunków

Zamówienia,

w

miejscu

7. Ofertę składamy na …………….. stronach.
8. Składamy niniejszą ofertę
we własnym imieniu/jako partner konsorcjum
(niepotrzebne skreślić).
zarządzanego

przez

…………………………..………..................................................................
(nazwa lidera)

.............................................................................................................................................
9. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku
składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej
podmioty gospodarcze
(konsorcja/spółki cywilne) jest:
Stanowisko ……………………………………
imię i nazwisko ………………………………..
10. Oświadczam,/y że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
11. Oświadczam/y że poniesiemy wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
−

zamierzam powierzyć /nie zamierzam powierzyć1 podwykonawcom następujące zakresy
zamówienia:
LP.

Zakres zamówienia

1.
2.

4. Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
prawny i faktyczny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

………………………………...………
miejscowość, data

1

………..………………………………………………
(pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej)

niepotrzebne skreślić
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