Załącznik nr 1 do SIWZ
Wp.II-341/08/2010/D
Nazwa Wykonawcy:



– zwany w dalszej części oferty Wykonawcą
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów 
z Zamawiającym
imię i nazwisko oraz nr tel., faks (do korespondencji faksowej – na podany numer będą wysyłane wszystkie informacje faksowe), 

Siedziba Wykonawcy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Tel.:

Faks:

 OF E R T A

Posiadamy: 

NIP: ...........................................,
REGON......................................
Osobą uprawnioną do reprezentacji jest/są: 	
(imię i nazwisko)

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę 
[Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy]:
Czytelnie imię i nazwisko
Podpis
Parafa





W przypadku wyboru naszej oferty umowa z naszej strony zostanie podpisana przez:

	
(imię i nazwisko)

UWAGA:
Każda zapisana lub zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana, 
zgodnie z wymaganiami SIWZ.
OFERTĘ NALEŻY PODPISAĆ NA KAŻDEJ ZAPISANEJ STRONIE
Do: 
Gmina Byczyna
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
tel./fax. (0-77) 413 41 50,
NIP: 751-17-50-102

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP Wp.II-341/08/2010/D, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego

OFERUJEMY:
realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr ZP Wp.II-341/08/2010/D (SIWZ) na warunkach określonych w SIWZ (wraz z załącznikami do SIWZ) i zgodnie z treścią SIWZ oraz na warunkach określonych w niniejszej ofercie, tj. sprzedaż wraz z dostawą używanej maszyny samojezdnej – kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych o cechach:
	Rok produkcji: 1992 lub młodszy, oferowana maszyna wyprodukowana została w ……………………..roku,

Waga: nie mniej niż 28 ton,
Dodatkowe wyposażenie kabiny: klimatyzacja, dodatkowe filtry kabinowe,  
Lemiesz o szerokości powyżej 3,5 m., 
Silnik wysokoprężny Diesel, 
Centralne smarowanie,
Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor zainstalowany w kabinie operatora,
Maszyna jest sprawna technicznie i gotowa do pracy, 
Maszyna jest w stanie technicznym i optycznym dobrym,
	Kompaktor jest po remoncie i przeglądzie technicznym, w tym m.in. ma oleje hydrauliczne, silnikowe i przekładniowe wymienione na nowe,
	Koła przystosowane są do pracy na terenie składowiska odpadów komunalnych,
	Dostarczę maszynę na własny koszt i własne ryzyko na składowisko odpadów komunalnych w Gołkowicach. Po dostarczeniu kompaktora jestem zobowiązany przeszkolić wyznaczonych pracowników zamawiającego z zakresu jego obsługi i eksploatacji, 
	Urządzenie nie jest prototypem i nie jest zbudowane na bazie ładowarki kołowej.


Jednocześnie udzielam gwarancji na okres nie krótszy niż 3 m-ce od daty dostawy (miejsce wykonania gwarancji: Składowisko Odpadów komunalnych w Gołkowicach, w siedzibie Wykonawcy pod warunkiem, że odbędzie się to na koszt Wykonawcy).

Oświadczam, iż przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych, stanowi przedmiot mojej własność i nie jest przedmiotem zastawu

1.	Całkowita cena brutto realizacji zamówienia (suma w/w cen):

Cena netto
Cena brutto



[CENA OFERTY]
	CENA OFERTY SŁOWNIE:



Całkowita cena brutto realizacji zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 
Zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem i na własne ryzyko na teren Składowiska Odpadów Komunalnych w Gołkowicach.

2.	Składając niniejszą ofertę jako Wykonawca, oświadczamy, że:
1)	spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia w związku z  art. 24 w/w ustawy.
2)	składając podpis na kserokopii dokumentu dołączonego do oferty, poświadczamy, że dany dokument jest zgodny z oryginałem,
3)	akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ,
4)	zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy, o treści zgodnej z załączonym do SIWZ projektem umowy, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego,
5)	uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
	uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia,
	część zamówienia .......................................................................... powierzyć podwykonawcą . 

                                        wpisać odpowiednio: zamierzam / nie zamierzam
Oświadczam (-y), że przedmiot zamówienia wykonam (-y) w ......% sami, pozostałe .......% wykonam (-y)przy pomocy podwykonawcy (-ów).

Lp.
Zakres zleconych przez podwykonawców robót w realizacji przedmiotu
zamówienia
% udziału wartości robót 
w stosunku do całego 
zamówienia






Ofertę składamy na .................... ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część ofert są:

                                                                                                                                                         Strona
1/ .......................................................................................................................           ..............              
2/ .......................................................................................................................           ..............              
3/ .......................................................................................................................           ..............            
4/ .......................................................................................................................           ..............              
5/ .......................................................................................................................           ..............            
6/ .......................................................................................................................           ..............              








........................................................,............................                                             ....................................................................
                   (miejscowość)                            ( data)                                                                  ( podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
                                                                                                                                                            przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy)       

