Załącznik nr 5 .
FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA
ZAMAWIAJĄCY

OFERENT

Zakład Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 41
55-120 Oborniki Śląskie

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o w Obornikach Śląskich.:
Oferujemy wykonanie prac utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w terminie od .................
do .................., zgodnie z informacjami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za
wynagrodzeniem ryczałtowym:

W kwocie brutto

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

Kwota brutto słownie

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

za wykonanie całości zadania będącego przedmiotem zamówienia.
1. Wykaz cen jednostkowych robót związanych z realizacją zamówienia:
Ceny jednostkowe
/netto/

Lp.

Rodzaj prac

1.

Koszenie 1m powierzchni trawnika

2.

Nawożenie 1m powierzchni trawnika nawozem wieloskładnikowym

3.

Odchwaszczanie chemiczne 1m powierzchni trawnika

4.

Siew uzupełniający pow. 1m trawnika

5.

Strzyżenie 1 m żywopłotu

6.

Odchwaszczanie /pielenie/ 1 mb żywopłotu

7.

Odchwaszczanie 1m powierzchni skupiny /rabaty krzewowej/

8.

Odchwaszczanie chemiczne 1m alejki utwardzonej

9.

Porządkowanie pow. 1m terenu zieleni, wraz z wywozem zebranych
odpadów

2

2

2

2

2

2

2

2

10.

Uprzątniecie i wywóz 1 mp zgromadzonych na terenie odpadów

11. Opróżnienie kosza na odpady o pojemności 30-90 l
* Ceny powyższe obejmują koszt zakupu materiałów np. preparatów chemicznych oraz przyjęcia na składowisko
odpadów nieczystości- odpadów

Termin reakcji w sytuacjach awaryjnych –
maksymalnie 2 dni

Deklarowana ilość dni:
……………………………

Jednocześnie oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
do jej treści zastrzeżeń.
2) zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.
3) zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania
i złożenia oferty.
4) czynności
objęte
zamówieniem
jesteśmy
w
stanie
wykonać
własnymi
siłami
za wyjątkiem prac podanych w punkcie 5 oferty.
5) następujące dostawy zamierzamy zlecić podwykonawcom (podać zakres rzeczowy planowany do
realizacji przez podwykonawcę)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................
6) czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia oferty.
7) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy
na warunkach określonych we wzorze umowy, w terminie 10-ciu dni od daty otrzymania pisma
akceptującego, lecz nie krótszym niż 5 dni, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
8) Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 kk) oznajmiamy, że
informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ……………………… stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczani nieuczciwej konkurencji i jako takie
nie mogą być ogólnie udostępniane.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
lub
wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4.
9) Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Nam zamówienia jest:
Imię i nazwisko:…………………………………...., Numer telefonu/fax: ........................................
Nazwa
Wykonawcy:........................................................................................................................................
Adres Wykonawcy …………………………….………………….…………………………………...………
Adres e-mail: ………………………………………..…………………………………………………………
Oferta została złożona na .......... kolejno ponumerowanych stronach - od strony nr ......................
do strony .....................
W skład oferty wchodzi ................ załączników.
Załączniki:
Załącznik nr 5a - Harmonogram płatności – wg wzoru narzuconego przez zamawiającego;
Załącznik nr 5b - Zaakceptowany i wypełniony wzór umowy;

Załącznik nr 5c - Oświadczenie wykonawcy o wizji lokalnej i zapoznanie się ze specyfikacją terenów
zieleni będących przedmiotem postępowania;
Załącznik nr 5d – Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
Załącznik nr 5e – Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Załącznik nr 5f – Wykaz pracowników przewidzianych do wykonania zamówienia oraz potwierdzone
kopie świadectw kwalifikacyjnych;
Załącznik nr 5g – Wykaz prac o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia z okresu ostatnich
3 lat potwierdzony referencjami ;
Załącznik nr 5h – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w związku z art. 22 i 24 Ustawy
Prawo zamówień publicznych;
Załącznik nr 5i – Dowód wpłaty wadium;
Załącznik nr 5j – Polisa ubezpieczeniowa;
Oferta została złożona na ......... kolejno ponumerowanych stronach - od strony nr ............ do strony
............. .
W skład oferty wchodzi ................ załączników.

........................................., dnia .................
(miejscowość)

.....................................................................
(pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania
zobowiązań w imieniu firmy)

(Uwaga dla przygotowujących ofertę: przy opracowaniu załączników korzystać wyłącznie ze
wzorów dołączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

