SZZ.251.16.2016.PN
Załącznik nr 1 do SIWZ
..................................., dnia................2016r.
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
Dostawy worków foliowych.
ofertę przetargową składa:
..................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy/ów)

NIP:

…………………………………

REGON:

…………………………………

Tel.:

…………………………………

Fax:

…………………………………

Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner konsorcjum zarządzanego przez:
..................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa lidera)

NIP:

…………………………………

REGON:

…………………………………

Tel.:

…………………………………

Fax:

…………………………………

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

)

* w przypadku gdy Wykonawca nie składa oferty na dane zadanie,
należy je przekreślić.
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Oferujemy wykonanie zamówienia za:
Wartość oferty netto:
(słownie:

................................ zł

.........................................................................................................................................................................)

Wartość oferty brutto: ................................ zł
(słownie:

.........................................................................................................................................................................)

w tym podatek VAT, tj. ................................. zł
(słownie:

L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.........................................................................................................................................................................)

NAZWA TOWARU

Ilość

Worek foliowy niebieski, mocny, LDPE,
grubość 22µ - 23µ, 35 l. ( 50 szt. w rolce)
Worek foliowy czerwony, mocny LDPE,
grubość 22µ - 23µ, 35 l. ( 50 szt. w rolce)
Worek foliowy zielony, mocny, LDPE,
grubość 22µ - 23µ, 35 l. ( 50 szt. w rolce)
Worek foliowy zielony, mocny, LDPE,
grubość 22µ - 22µ, 60 l. ( 50 szt. w rolce)
Worek foliowy zielony, mocny, LDPE,
grubość 28µ - 29µ, 120 l.
Worek foliowy czerwony, mocny, LDPE,
grubość 28µ - 29µ, 120 l.
Worek foliowy niebieski, mocny, LDPE,
grubość 28µ - 29µ, 120 l.

2 500 rol.

* w przypadku gdy Wykonawca nie składa oferty na dane zadanie,
należy je przekreślić.

Cena
Stawka
jednostkowa podatku VAT
netto
w%

Wartość
netto

Wartość
podatku VAT

Wartość
brutto

2 000 rol.
300 rol.
200 rol.
2500 szt.
22 000 szt.
35 000 szt.
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8.
9.

Worek na zwłoki czarny, folia PE
wymiarach 220 x 80 cm. Grubość 80µ
Worek foliowy niebieski , mocny, LDPE
grubość 28µ - 29µ, 60 l. ( 50 szt. w rolce)

o

10. Worek foliowy czerwony, mocny, LDPE
wymiarach 110 x 130 cm.,
grubość 28µ - 29µ, 240 l.

1500 szt.
250 rol.
1000 szt.

RAZEM :

............................................................................
( podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

* w przypadku gdy Wykonawca nie składa oferty na dane zadanie,
należy je przekreślić.
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