
Załącznik Nr 1 do SIWZ                                                                               Data ...................................
Z DNIA 28.06.2010 R.

OFERTA
(WZÓR)

na

"Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz 
z udostępnieniem kontenerów" (ZP 15/10)

Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................................................

Adres  Wykonawcy

ul. ............................................................kod ......-............. miejscowość .................................................

województwo .......................................................... powiat ......................................................................

Nr telefonu........................................................................

Nr faksu............................................................................

E-mail:.......…......@.....................…....… http://.............…….....................
NUMER NIP ................................................................. NUMER REGON .............................................

Nr rachunku bankowego ..........................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym – znak ZP 15/2010 opublikowanego 

w Dz.U.UE nr 195918-2010 z dnia 6.07.2010 r.  na "Świadczenie usług w zakresie transportu i 

unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z udostępnieniem kontenerów" (ZP 15/10)

oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę:

1. stawka za wywiezienie i unieszkodliwienie 0,001 Mg odpadów 

netto ...........................................................................  

(słownie: ..................................................................................................................................................),

2.podatek VAT ...............................................       ( stawka........................ )%, 

(słownie: ..................................................................................................................................................),

3. stawka za wywiezienie i unieszkodliwienie 0,001 Mg odpadów 

brutto ...............................................................................  

(słownie: .................................................................................................................................................),

4. wartość netto ...................................................
(słownie: .................................................................),

5. wartość podatku VAT ...................................
(słownie: .................................................................),

6. wartość brutto ................................................
(słownie: .................................................................),

7. termin płatności  ( min. 30 dni ) ......................



Ponadto:
1. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia 
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

5. Oświadczamy,  że  brak  jest  podstaw  do  wykluczenia  naszej  Firmy  z  niniejszego 
postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

6. Oświadczamy,  że   unieszkodliwianie  odpadów medycznych,  w tym zakaźnych odpadów 
medycznych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą o 
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251)

7. Oświadczamy, że gwarantujemy 12 miesięczny okres stałości ceny usługi.

8. Oświadczamy, że najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia wygaśnięcia Polisy Ubezpieczeniowej 
przedstawimy  Polisę ubezpieczeniową na dalszy okres obowiązywania umowy.

9. Oświadczamy, że zgodnie z pkt. VII pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
dokonaliśmy  wpłaty  wadium  w  formie  .............................................................   w 
wysokości:............................................   zł. 

10. Wadium  w  formie  pieniężnej  powinno  zostać  zwrócone  na  rachunek 
bankowy: .................................................................................................................................

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a)  str. ......
b)  str. ......
c)  str. ......
 

           ................................................................
Podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy.
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