Letnie i Zimowe Utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa
Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Bałtycka 8a
41-500 Chorzów

Przedmiot zamówienia publicznego:

Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa.
1. Wartość całkowita oferty:
NETTO ……………… zł
BRUTTO (w tym z należnym podatkiem VAT): ………………….. zł
słownie: ………………………………………………………………
Zgodnie z poniższymi tabelami:
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Tabela 1 – wartość całkowita umowy:

Opis

1

2

1

Letnie Oczyszczanie
nawierzchni jezdni o pow.
Zadanie 1 1128249,93 m2 - dróg
będących w Zarządzie MZUiM
w Chorzowie

2

j.m

Lp.

miesiąc

3

Wartość za
miesiąc
(netto)

Ilość
miesięcy

Wartość
(netto) (4x5)

Wartość brutto
z należnym
podatkiem
VAT (8%)

4

5

6

7

……… zł

28

………… zł

………… zł

…………. zł

…………. zł

………. zł

………. zł

RAZEM ZADANIE 1

Zimowe
oczyszczanie
nawierzchni
jezdni o pow.
808042,36 m2
- dróg
będących w
Zarządzie
MZUiM w
Chorzowie

gotowość do
czynnego
utrzymywania
nawierzchni
jezdni - dróg
(bierna akcja
zimowa )

8

miesiąc

czynne
oczyszczanie
nawierzchni
jezdni-dróg
(czynna akcja
zimowa )

……….. zł

miesiąc

3

Zimowe
oczyszczanie
nawierzchni
jezdni o pow.
1128249,93
m2 - dróg
będących w
Zarządzie
MZUiM w
Chorzowie

……… zł

Zadanie 2

4

12

5

RAZEM ZADANIE 2

……….. zł

………….zł

6

OGÓŁEM ZADANIE 1 i ZADANIE 2

………… zł

…………. zł

Kwoty w tabeli obejmują wszelkiego rodzaju koszty jakie wykonawca poniesie podczas realizacji usług.
2. Baza magazynowo – eksploatacyjno-sprzętowa, dedykowana do realizacji przedmiotu zamówienia,
znajduje się na terenie miasta Chorzów/ w odległości …. km od granic administracyjnych Miasta Chorzów
tj. pod adresem …………………………………………………………………………… .*
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni.
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4. Oświadczamy, że akceptujemy proponowany przez zamawiającego projekt umowy.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawnymi.
5. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem: zrealizujemy sami*/zamierzamy zlecić podwykonawcy
w następującym zakresie*:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Oświadczamy, że warunki udziału w postępowaniu spełniamy samodzielnie/ w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu polegamy na zasobach następujących podmiotów*:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie
następujących towarów/usług: ................................................................................
7.1. Wartość w/w towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ..................................................
8. Termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy od daty podpisania umowy.

................................ ......................................................
dnia podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy
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