Lublin, dnia ........................................

FORMULARZ PRZETARGOWY
Ścisłe określenie

Koszenie terenów zielonych znajdujących się w zasobach SM. Nałkowskich o łącznej powierzchni 13.ha

przedmiotu oferty:

Zawartość oferty:
Nazwa i adres oferenta oraz nazwisko jego
przedstawiciela lub pełnomocnika

Wymagane dokumenty zaświadczające, że oferent
może uczestniczyć w przetargu

Wymagane dowody potwierdzające wiarygodność
ekonomiczną oferenta

Wymagane dowody potwierdzające wiarygodność
techniczną oferenta

1. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem
złożenia oferty,
2. zaświadczenie Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie
zaleganiu w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty,
3. zaświadczenie o niekaralności osoby zawierającej umowę.
1. w przypadku podmiotu gospodarczego prowadzącego księgi rachunkowe – bilans
+ rachunek zysków i strat za rok poprzedni oraz sprawozdanie F-01 za kwartał
poprzedzający termin składania ofert,
2. w przypadku podmiotu gospodarczego nie prowadzącego ksiąg rachunkowych –
zeznanie podatkowe za rok poprzedni oraz zestawienie przychodów i kosztów
narastająco od początku roku do końca kwartału poprzedzającego termin składania
ofert.
1. referencje inwestorów z poprzednich 2 lat określające rodzaj i miejsce
wykonanych robót oraz stwierdzające, że roboty zostały wykonane w ustalonym
terminie i jakościowo dobrze,
2. oświadczenie o aktualnej liczbie osób zatrudnionych na czas nieokreślony,
poświadczone przez ZUS nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania
ofert,
3. posiadanie odpowiedniego sprzętu.

Oferowane warunki podpisania umowy
i zwrotu wadium (jeżeli takie obowiązuje)

Pozostałe warunki

do ustalenia w umowie

wysokość składników cenotwórczych
obowiązujących w przypadku konieczności
wykonania robót dodatkowych
Wielokrotność koszenia ternu 13 ha w sezonie

3-4 razy

czasokres wykonania jednokrotnego koszenia
powierzchni 13 ha
Wadium

Nie wymagane

wysokość wynagrodzenia za koszenie 1 ha
powierzchni terenu zieleni.
Wysokość wynagrodzenia za jednokrotne koszenie
powierzchni 13ha ( cena x powierzchnia)
Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami
przetargu i przyjmuje je bez
zastrzeżeń
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Informacje dla oferenta:
1. W przetargach nie mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze:
- w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne,
- których upadłość ogłoszono,
- w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe,
- które zalegają z płaceniem podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne,
- w których działają członkowie komisji przetargowej,
- które nie złożyły zaświadczenia o niekaralności osoby zawierającej umowę.
2. Oferent przystępujący do przetargu składa jedną ofertę sporządzoną wg wskazań zamawiającego oraz dołącza wszystkie wymagane
dokumenty.
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