
ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: 15/EPZ 

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy)

______________________________________________________________

______________________________________________________________
(adres wykonawcy)

______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)

______________________________________________________________
(NIP)

OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą:

 Koszenie, cięcie żywopłotów oraz grabienie liści na terenach zieleni miejskiej oraz Cmentarza
Centarlnego

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę

Część I –koszenie Cmentarz Centralny:
1. Czterokrotne koszenie – 10,5 ha

    Cena brutto za 1ha…………………zł x 10,5 ha x 4 ………………………………zł brutto

2. Dwukrotne koszenie żywopłotów – 7,058 m2

   Cena brutto za 10 m2…………………zł x 7,058 m2 x 2 ………………………………zł brutto

3. Dwukrotne grabienie liści – 22 ha

    Cena brutto za 1ha…………………zł x 22ha x 2 ………………………………zł brutto

     OGÓŁEM ( 1+2+3 )……………………………….zł.

Część II – Rejon I
1. Trzykrotne koszenie na terenach zieleni miejskiej - 23,794 ha

   Cena brutto za 1ha…………………zł x 23,794 ha x 3 ………………………………zł brutto

2. Dwukrotne cięcie żywopłotów 2593 m2

   Cena brutto za 10 m2…………………zł x 259,3 m2 x 2 ………………………………zł brutto

    OGÓŁEM ( 1+2 )……………………………….zł.

Część III – Rejon II
1. Trzykrotne koszenie na terenach zieleni miejskiej - 18,196 ha

    Cena brutto za 1ha…………………zł x 18,196 ha x 3 ………………………………zł brutto

2. Dwukrotne cięcie żywopłotów - 2853m2



    Cena brutto za 10 m2…………………zł x 285,3m2 x 2 ………………………………zł brutto

     OGÓŁEM ( 1+2 )……………………………….zł.

Część IV – Rejon III
1. Trzykrotne koszenie na terenach zieleni miejskiej – 22,137 ha

    Cena brutto za 1ha…………………zł x 22,137 ha x 3 ………………………………zł brutto

2. Dwukrotne cięcie żywopłotów – 560m2

    Cena brutto za 10 m2…………………zł x 56,0 m2 x 2 ………………………………zł brutto

    OGÓŁEM ( 1+2 )……………………………….zł.

Część V – koszenia interwencyjne

Jednokrotne koszenie interwencyjne:

    Cena brutto za 1ha………………….zł

2.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie: Dla części I:
1. Koszenie w terminach:
- I koszenie traw - 2.05 - 20.05. 2013r.,
- II koszenie traw - 15.06 - 08.07. 2013r.,
- III koszenie traw - 01.08 - 20.08. 2013r.,
- IV koszenie traw - 01.09 - 30.09.2013r
2. Przycinanie żywopłotów w terminach:
- I cięcie - 01.06. - 15.06.2013r,
- II cięcie - 01.08 - 16.08.2013r ,
3. Grabienie liści w okresie od 17.10 - 30.11.2013r.
Dla części II, III, IV:
- I koszenie traw i cięcie żywopłotu - 6.05.- 24.05.2013r.
- II koszenie traw - 24.06. - 12.07.2013r.
- III koszenie traw i cięcie żywopłotu - 19.08 - 6.09.2013r.
Część V:
6.05-30.11.2013r

Oświadczamy, że:

załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4, jest przez
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

•   

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert; •   

Podwykonawcy

Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

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

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

•   

Pozostałe oświadczenia:

zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi
przedmiotowego postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie
informacje niezbędne do przygotowania oferty;

•   

oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia;•   

Integralną część oferty stanowią:



................................................................................................1. 

................................................................................................2. 

................................................................................................3. 

................................................................................................4. 

................................................................................................5. 

................................................................................................6. 

................................................................................................7. 

................................................................................................8. 

...............................................................................................9. 

__________________________
miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko

_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
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