Znak sprawy: EZ-MR30-32/2017

Formularz ofertowy
Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z
Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze.
I. Nazwa i adres Zamawiającego

(nazwa rodzaju zamówienia)

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Okrzei 6
73-110 Stargard, NIP 854-001-15-20

II. Opis przedmiotu zamówienia: Usługa
Zgodnie z załącznikiem nr 1.

a) termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku albo do wyczerpania kwoty, o
której mowa w § 4 ust. 3 umowy jeżeli nastąpi to przed datą 31.12.2018 r.
b) okres gwarancji:
c) warunki płatności: przelewem 30 dni od daty otrzymania faktury
d) transport: Usługobiorcy
e) warunki udziału w postępowaniu:
- Opłacona polisa Wykonawcy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 100 000,00 zł.
- Wykonawca załączy do formularza ofertowego dokumenty poświadczające prawo do
dysponowania pojazdami o parametrach technicznych, wymaganych przez Zamawiającego.
- Aktualną decyzję zezwalającą Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie
transportu odpadów o kodzie 19 08 05 – ustabilizowany komunalny osad ściekowy (kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem).
III. Forma złożenia oferty:
Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 13.12.2017 do godz. 11:00 w formie*:
 Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: j.w, lub
 W wersji elektronicznej na e-mail: oferty@mpgk.stargard.pl
IV. Nazwa i adres Wykonawcy;
………………………………………………………………
……………………………………………………………...
……………………………………………………………..
NIP: ……………..... nr tel:....................................... adres email: …………………………….
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT.
1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto: …………………………………………………... zł
Podatek VAT: …………………………………. zł
Cenę brutto: …………………………………… zł
Słownie brutto: ……….……………………………………………………………………… zł
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku
wybrania oferty do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą:
1. …………………………………………………………
(imię i nazwisko)

……………..……………………….
(pełniona funkcja)

UWAGA:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, której cena obowiązywać będzie do dnia
31-12-2018 roku
Informacji w sprawie postępowania udziela Monika Marcinkiewicz tel. 519546904, w sprawach
technicznych Justyna Raźniewska 519546906
………………………….., dnia ………………….
* nie potrzebne skreślić

…………………...……………….
Podpis osoby upoważnionej

