....................................

dnia..............................

pieczątka oferenta

OFERTA
Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia
publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, a dotyczącego:
Usuwania, przechowywania, transportu i przekazywania do utylizacji martwych
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Siechnice
składamy ofertę następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za wartość zgodnie z Tabelą 1 RAZEM brutto
..................................

zł*.,

Słownie

brutto:

..................................................................

………………………………………………………………………………………………… złotych.
(* wartość z poz. 7 kol. g w Tabeli 1 zostanie przyjęta do oceny ofert, do umowy zostaną
przyjęte ceny jednostkowe podane w Tabeli 1 stanowiącym integralną część oferty).
Tabela 11
Szacow
Lp.

Zadanie

a

2

ilość
zwierząt

b
Stawka za dojazd

1

ana

do wskazanej

c
kg
o wadze

przechowywanie,

powyżej 10 kg

1

a netto

d

VAT,

Razem

brutto

brutto

d+(d x e/100)
=f

cxf=g

f

g

%

e

o wadze do 10

lokalizacji, odbiór,

transport i utylizacja

Cena
jednostkow

Cena
jednostkowa

40 szt.

40 szt.

do 40 kg

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2. Zamawiający przyjmie jako właściwą podaną wartość w kolumnie d.
Wszystkie pola w tabeli w kol. d, e, f, g muszą być wypełnione, brak wymaganych uzupełnień spowoduje odrzucenie oferty.
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Oferta na zadanie pn. Usuwania i przekazanie do utylizacji martwych zwierząt z terenów gminnych
Gminy Siechnice
szczątków 1 sztuki
3

o wadze

zwierzęcia lub

powyżej 40 kg

szczątków 1 sztuki
zwierzęcia,
4

5 szt.

do 100 kg
o wadze

niezależnie od

powyżej 100

stopnia rozkładu

5 szt.

kg

Stawka za dojazd do wskazanej
lokalizacji, odbiór, przechowywanie,
5

transport i utylizacja szczątków 1 kg

50 kg

ryb lub 1kg martwych ryb, niezależnie
od stopnia rozkładu
Stawka za dojazd w przypadku, gdy na
miejscu
6

wykonawca

nie

stwierdzi

zwłok zwierzęcia lub stwierdzi, że

3 szt.

zwierzę jest ranne lub chore
Stawka
zwłok

za

bezdomnych

przypadku
7

dobę
gdy

przechowywania
zwierząt,

w

konieczność

przechowywania wyniknie z polecenia
właściwego

organu

1

prowadzącego

postępowanie bądź badania, do czasu
przekazania ich do zakładu utylizacji
Razem

8

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.
3. Oświadczamy, że firma jest/nie (właściwe podkreślić) jest płatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP ....................................................... .
4. Oświadczam, że podczas wykonywania umowy na odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych
zwierząt będę posiadać:
a) aktualne zezwolenie związane z transportem odpadów niebezpiecznych dotyczących zwierząt
padłych i ubitych z konieczności.
b) decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe, będące
w posiadaniu oferenta, do przewożenia padłych zwierząt,
c) aktualną umowę pomiędzy oferentem, a legalnym punktem odbioru martwych zwierząt, na
odbiór i utylizację padłych zwierząt.

............................................................
podpis osoby upoważnionej
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