pieczęć Wykonawcy

załącznik Nr 1 do ogłoszenia

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

OFERTA CENOWA
na :
„Usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i
utylizacja odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na
terenie Gminy Brzeźnica”
Lp Przedmiot zamówienia
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1.
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Odbiór wraz z przygotowaniem do
transportu, transport i utylizacja
odpadów z terenu Gminy Brzeźnica.

Ilość ton
( szacunkowa do odbioru
azbestu )
3

Cena brutto
1 tony odbioru
Azbestu
4

100 ton

Cena brutto określona w poz. 4 zawiera podatek VAT w wysokości ………………%
Cena podana w tabeli obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi tj z odbioru azbestu z terenu
Gminy Brzeźnica z miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz zdeponowane ich na składowisku odpadów
niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

2. Oświadczam/y, że:
• spełniam warunki określone przepisami art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i
nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1, 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
• posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
• posiadam odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Jednocześnie stwierdzam ,iż świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
Uwaga :

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu
odbioru do wartości środków posiadanych w budżecie Gminy i otrzymanych
zewnątrz na realizacje usługi.
2. W przypadku zwiększania lub zmniejszenia zakresu usługi
obowiązywała cena podana w tabeli za 1 tonę odebrania azbestu.
3. Termin wykonania robót w terminie do dnia 31.10.2013r
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będzie

4 Oświadczamy, że zgodnie z przepisami spełniamy warunki udziału określone
w ogłoszeniu ,
W przypadku wyboru oferty zobowiązuje się :
 dostarczyć wpis do działalności gospodarczej,
 przedstawić aktualną umowę zawartą ze składowiskiem odbiór
odpadów, oraz pozostawi kserokopie potwierdzoną za zgodność z
oryginałem,
 przedstawić zgodę odpowiedniego organu na przetwarzanie i
transport odpadów, oraz pozostawi kserokopie potwierdzoną za
zgodność z oryginałem,

................................................
(data i podpis wykonawcy )
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