Formularza oferty

Znak sprawy ____________________________
(wypełnia Zamawiający)

OFERTA
1. NAZWA ZAMAWIAJACEGO

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Al. W. Witosa, 45-401 Opole
2. NAZWA I ADRES OFERENTA

Nazwa Oferenta

Adres/siedziba
Województwo
Nr telefonu:
Adres e-mail
NIP
KRS, lub CEIDG
Oferent wpisany do:

____________________________________________________

przez: ________________________________________________________________
pod nr: ___________________________

3. OPIS PRZEDSTAWIENIA CENY W OFERCIE
Oferent może złożyć jedną ofertę, która powinna przedstawiać propozycje
ceny netto i cena brutto za odbiór i utylizację 1 kg odpadu opisanego
w punkcie 4 niniejszej oferty.
4. PRZEDMIOT OFERTY

Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych o kodach 180102*,180103*, 180108*, 180101, 180104,
180106*, 180107, 180109 oraz innych niż niebezpiecznych odpadów medycznych powstałych w związku
z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością leczniczą.
oferta: cena za odbiór utylizację 1 kg odpadu:
cena brutto ________________________ PLN, słownie: _________________________________
________________________________________________________________________________
podatek Vat _______% w kwocie ___________________ PLN, słownie: _____________________
________________________________________________________________________________
cena netto _________________________ PLN, słownie: __________________________________
________________________________________________________________________________
5. Termin obowiązywania umowy: od 1 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.
4. JA NIŻEJ PODPISANY OŚWIADCZAM, ŻE:
1. Zapoznaliśmy się z „Opisem przedmiotu zamówienia i przyjmujemy go bez zastrzeżeń oraz oświadczamy, że
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. Nieznajomość powyższego stanu nie
może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu do składania ofert.
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3. Akceptujemy bez zastrzeżeń projekt/wzór umowy będący załącznikiem do ogłoszenia zapraszającego na
składanie ofert i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych
w projekcie umowy warunkach w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
8*. Oświadczamy, że oferta zawiera/nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie są zawarte w następujących
dokumentach:……………….., str. oferty ……………………………………….., (*niepotrzebne skreślić).
9*. Informujemy, że wybór oferty spowoduje/nie spowoduje* u Zamawiającego obowiązek podatkowy.
Oferent, u którego wybór oferty spowoduje u Zamawiającego obowiązek podatkowy wskaże: nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez
kwoty podatku, (*niepotrzebne skreślić).
10*. Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych o kodach 180102*,180103*, 180108*, 180101, 180104,
180106*, 180107, 180109 dostarczonych przez Zamawiającego, a powstałych w związku z prowadzoną przez
Zamawiającego działalnością, obejmująca utylizacje odpadów medycznych oraz innych niż niebezpiecznych
odpadów, zamierzam powierzyć, (*niepotrzebne skreślić),
nie dotyczy*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa podwykonawcy)

11. Załączam skan odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej (CEIDG) w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta, lub
pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta, w tym samym składania oświadczenia woli.
12. Ofertę niniejszą składam/y* na kolejno ponumerowanych stronach (*niepotrzebne skreślić).
5. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO FORMULARZA OFERTY STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ
OFERTY
1. Załącznik nr 1. Wzór oświadczenia DZIERŻAWCY o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego.
2. Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia Dzierżawcy o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu.
3. Skan odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
______________, dnia ______________________

____________________________

_______________________________
(pieczątka firmowa)

____________________________________________

(pieczątka, podpis osoby lub osób uprawnionej/ych do reprezentowania Oferenta)

Uwaga
1. Zamawiający dopuszcza wypełnienie formularza odręcznym pismem i przesłanie oferty na adres te@wcm.opole.pl
w formie skanu zapisanego w pliku pdf. Pozostałe warunki dotyczące miejsca, terminu składania ofert zostały opisane
w ogłoszeniu zapytania ofertowego, punkt 11.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy winien przedstawić
ofertę Zamawiającemu w oryginale wraz z załącznikami wymienionymi punkcie 5 formularza oferty. Natomiast odpis
z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) powinien zostać
potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Oferenta i dostarczony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
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