OFERTA
Pełna nazwa Wykonawcy : ...................................................................................................................................................................................
Adres : ...........................................................................................................................................................................................................................
e-mail .......................................................... Telefon/ fax : ........................................................................ NIP : .................................................

1. Zakres oferty:
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na:
„Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew i wycinka drzew w obrębie dawnych obiektów kultury
materialnej w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2020 roku”
(zn. spr. DOP.262.3.2020) składam nasypującą ofertę na wykonanie prac:
za cenę netto: .......................................... PLN
(słownie:.................................................................................................................... ....................................................PLN netto),
brutto: ...........................................PLN
(słownie:......................................................................................................................................................................PLN brutto),
w tym podatek VAT ..............................................................PLN
Dla zadania przyjmuje się stawkę VAT w wysokości 8 %

2. Termin wykonania zamówienia:


termin wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia: 13.03.2020r., przy czym termin
trwania umowy to 30.10.2020r. (w przypadku drzew na których będą stwierdzone ptasie
gniazda, zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie przyrody, cięcia należy wykonać w terminie poza
okresem lęgowym przypadającym od 1 marca do 15 października);

Akceptuję ustalenie, że przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z zapisami niniejszego
postępowania oraz przy nadzorze ze strony przedstawicieli Bieszczadzkiego Parku Narodowego –
leśniczy obwodu ochronnego Górny San.

3. Kosztorys ofertowy:
Czynność

Rozmiar

j.m.

Cena
jednostkowa
netto [PLN]

Wartość
usług netto
[PLN]

Stawka
VAT [%]

1

2

3

4

5=2x4

6

1190

cm

8%

148

cm

8%

1

zadanie

Cięcia pielegnacyjne 9 szt drzew.
Suma obwodów wszystkich
drzew: 1190 cm
Ścinka sekcyjna 1 szt drzewa.
Suma obwodów wszystkich
drzew: 148 cm
Razem

------

Kwota
Wartość usług
podatku
brutto [PLN]
VAT [PLN]
7

8=5+7

8%

W wycenie należy uwzględnić wszystkie prace do wykonania przedstawione w szczegółowym opisie
zamówienia (załącznik 1).
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4. Warunki płatności.
Przyjmuję obowiązujące w Bieszczadzkim Parku Narodowym warunki płatności – tj.:


Forma płatności – przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze;



Termin płatności – do 30 dni po przyjęciu wykonanej pracy i złożeniu rachunku.

5. Oświadczam, że:


uważam się związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni;



zapoznałem się ze specyfikacją i opisem prac będących przedmiotem zamówienia;



zapoznałem się z lokalizacją oraz warunkami terenowymi wykonywania prac;



w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą – zobowiązuję się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;



oferta zawiera całość kosztów realizacji zadania z wszystkimi składnikami niezbędnymi do jego
należytego wykonania;



dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;



znane mi są przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, będę ich przestrzegał oraz, że
zapoznam z nimi osoby wykonujące prace w zakresie przedmiotu zamówienia;



posiadam wszelkie wymagane prawem zezwolenia niezbędne do prowadzenia działalności w
zakresie wskazanym w ofercie;



w przypadku wyboru mojej oferty zarejestruje działalność o profilu zgodnym z przedmiotem
zamówienia i że jeśli nie zarejestruję działalności umowa nie będzie mogła być podpisana (dotyczy
osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, skreślić, jeśli nie dotyczy);



zobowiązuje się do wykonania usługi terminowo, bez wad, przy zachowaniu szczególnej
staranności, co będzie podlegało kontroli;



jestem/ nie jestem płatnikiem podatku VAT nr NIP: ……………………………..



przedmiot prac będę wykonywał osobiście jako osoba samozatrudniona niezatrudniająca
pracowników i nie zlecająca wykonania prac innym podmiotom: TAK / NIE * (właściwe
podkreślić)



zapoznałem się z klauzulą informacyjną;



wyrażam zgodę na publikację danych z oferty w wynikach postępowania na stronie www.bdpn.pl;



znane mi są przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia o pracę;

...........................................................
data i podpis Wykonawcy
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