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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego            
............................................................................				            
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NIP**): ....................................................
REGON**):.............................................			            
tel.**): .....................................................				            
fax**): .....................................................				            
adres e – mail**): ....................................	
		            
FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY 

Zamawiający:

GMINA SZCZUCZYN
ul. Plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2014 r. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm/ na: 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczuczyn” 

Ja/My, niżej podpisany/i, ........................................................................................................................................................,
działając w imieniu i na rzecz: ........................................................................................................................................................,
	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:  



Cena netto za utylizację 1 tony wyrobów zawierających azbest
[zł.]
Cena brutto za utylizację 1 tony wyrobów zawierających azbest
[zł.]

Wyroby zawierające azbest z terenu miasta i gminy Szczuczyn (około 162 tony)



Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazanego odpadu tj. zwiększenia lub zmniejszenia ilości odpadu przeznaczonego do utylizacji. Uzależnione jest to wielkością otrzymanej z WFOŚiGW w Białymstoku dotacją, oraz zaproponowaną przez Wykonawcę ceną za utylizację 1 tony materiałów azbestowych.

Ř	Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że otrzymałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
Ř	Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
Ř	Oświadczam, że zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia tej umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Ř	Termin wykonania zamówienia do 31.07.2014 r.




Niniejszym oświadczamy, że:
w realizacji przedmiotu zamówienia będą*/nie będą uczestniczyć podwykonawcy * 
  niepotrzebne skreślić
Oświadczam(-y), że przedmiot zamówienia wykonam(-y) w................% sami, pozostałe..............% wykonam(-y) przy pomocy podwykonawcy(-ów)

Lp.
Zakres zleconych do wykonania przez podwykonawców robót w realizacji przedmiotu zamówienia
% udział wartości robót w stosunku do całego zamówienia
Nazwa( firma) i adres (siedziba) podwykonawcy lub imię i nazwisko, siedziba albo adres zamieszkania i adres podwykonawcy**.







Załączniki:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Podpisano

 ....................................................
 (wykonawca lub uprawniony przedstawiciel)


