...........................................................
(pieczątka Oferenta)

Uzdrowisko Kraków Swoszowice
Ul. Kąpielowa 70
30-698 Kraków

O F E R T A
Oferent: ..........................................................................................................................................
REGON: .......................................................... NIP: ………………………………………………….
kod: ........................ miejscowość: .....................................................................
województwo: ......................................................... powiat: ...........................................................
ul. .......................................................................... nr domu ..................... nr lokalu ........................
internet: http:// .............................................................. e-mail: .......................................................
numer kierunkowy ....................... tel. ............................................. fax ..........................................
Osoba do kontaktów: …………………………………………………. Tel.: ……………………….
przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym, na: wycinkę 247 szt. drzew i 121,3 m²
krzewów na terenie Uzdrowiska Kraków Swoszowice
1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków
zamówienia:
za kwotę brutto: .................................... zł (słownie złotych: ..........................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
w tym kwota netto: .......................................... zł (słownie złotych: ..............................
...................................................................................................................................................
podatek VAT w wysokości ...................% tj. ................................ zł (słownie złotych:
...................................................................................................................................................
2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 jest ryczałtowe.
3. Termin realizacji zamówienia w zakresie:
a. wycięcie drzew – 247 szt., wycięcie krzewów w ilości 121,3 m², uprzątnięcie gałęzi i
konarów (w tym karczowania pni/frezowania pni - frezowanie jako podstawowa forma,
karczowanie dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach gdy nie doprowadzi do
uszkodzenia
systemu
korzeniowego
sąsiadujących
drzew
i
krzewów))
……………………………………………………………………………………..
b. zakup drewna pozyskanego z wycinki przez Wykonawcę usługi, oczyszczenie terenu po
wycince, uporządkowanie terenu ………………………………………………………………
4. Termin płatności ………………………………………… dni.
5. Zobowiązujemy się do zakupu pozyskanego drewna po uprzednim dokonaniu klasyfikacji i
obmiaru przez komisję złożoną z przedstawiciela wykonawcy, osoby uprawnionej w charakterze
rzeczoznawcy, powołanego przez Zamawiającego i przedstawiciela Zamawiającego.
Zakup drewna dokonana zostanie wg następujących cen: drewno opałowe z wycinki – 70 zł/m3
netto (słownie złotych: siedemdziesiąt złotych 00/100)

-
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-

6. W ciągu ostatnich trzech lat wykonaliśmy ........................ usług o podobnym zakresie
i charakterze z niniejszym przedmiotem zamówienia. Wykaz usług stanowi załącznik nr 2
do niniejszej oferty.
7.

Oferujemy następujące warunki płatności: Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę VAT
w terminie do …………. dni licząc od daty jej otrzymania.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania
zamówienia.
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki umowy
zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego w powiadomieniu o wyborze oferty.
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim
rodzajem i wartościom usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami,
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
5) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.,
6) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
7) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające
zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *,
8) ................................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić

................................................................
(podpis osoby uprawnionej)

