Oznaczenie sprawy: PGO. 271.18.2012

Załącznik Nr 1 do SIWZ

___________________________________________________
(Imię i nazwisko)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(adres wykonawcy)
___________________________________________________
(Tel./faks, e-mail)

OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Wycinka i pielęgnacja drzew w roku 2012 metodą alpinistyczną wraz z frezowaniem pni oraz
nasadzeniem zastępczym”

Lp.

Nazwa
zadania

1

2

1.

Wycinka
drzew

2.

3.

4.

Cięcia gałęzi
w koronie
drzew
Frezowanie
pni

Cena
nasadzenia
drzew

Średnice lub
gatunek nowych
nasadzeń drzew
3
11-40
41-70
71-130
11-40
41-70
71-130
11-40
41-70
71-130

Cena
jednostkowa za
1 drzewo netto
4

Szacunkowa
ilość (sztuki)
5
5
15
30
10
10
15
5
5
20

Tuja brabant

10

Wierzba
szczepiona na pniu

5

Tawułka

10

Świerk srebrny

10

Jałowiec płożący

15

Wartość
Wartość netto

6

Podatek VAT

7

Wartość brutto

8

Razem wartość:

1. Za wykonanie usługi obejmującej jednorazową wycinkę wszystkich frakcji drzew wraz z cięciem gałęzi, frezowaniem pni
i nasadzeniami zastępczymi oferujemy cenę
Netto …………………………….. + podatek VAT …………………………………………..(brutto)
(słownie brutto…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

a) Ceny wpisane w kolumnie 4 stanowić będą podstawę do rozliczeń z Wykonawcą po podpisaniu umowy
2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie: zgodnie z pkt 7 ppkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferujemy na wykonanie zamówienia gwarancję i rękojmię: zgodnie z postawieniami umowy (Zał. Nr 4 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia).
Oświadczamy, że:
Załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy – Zał. Nr 4, jest przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert;
Podwykonawcy
Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Pozostałe oświadczenia:
Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi przedmiotowego postępowania i nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
Oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia;
Integralną część oferty stanowią:
1. ………………………………………………….
2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………….
4. ………………………………………………….

_____________________________
Data i miejscowość
*) – niepotrzebne skreślić

______________________________
imię i nazwisko

__________________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

