
Załącznik nr 1

"Oferta"

             Nazwa i adres Sprzedającego

1. Przedmiot sprzedaży określony poniżej w tabeli, zakupimy za cenę:

Odpowiadając na ogłoszenie o "Sprzedaży złomu stalowego" z podziałem na 2 Zadania:
Zadanie 1. Sprzedaż złomu stalowego uzyskanego z demontażu rur ciepłowniczych w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła 
poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 1” (POIS.01.05.00-00-0008/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania: 1.5. 
Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
Zadanie 2. Sprzedaż złomu stalowego uzyskanego z demontażu rur ciepłowniczych w ramach Działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.
- znak sprawy KZP-1/253/TTZ/6/20/UE, oferujemy zakup zgodnie z warunkami określonymi w Ogłoszeniu na następujących zasadach:

               ……….……………………………………

Osoba(y) uprawniona(e) do kontaktu:
Imię i nazwisko: …………………………..………..
Tel.* …………….………..
Fax.* ……………………..
E-mail:* …...……………….

* - wypełnić co najmniej dwie pozycje

NR KRS*: .........................................
CEDiG*: ...........................................
* - wypełnić jeśli dotyczy
Numer w Rejestrze podmiotów wprowadzających
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami (BDO) ...........................................

                ……….……………………………………
                 ……………………………………………

…………...………………………………
...................................................................
...................................................................
                   Nazwa i adres Oferenta

Do:            ……………………………………………

REGON: ............................................

Znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/6/20/UE

NIP: ...................................................
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Lp Nazwa asortymentu Jednosta miary
Oferowa 

ilość

Oferowana 
wartość 

jednostkowa 
netto
[PLN]

Oferowa cena netto
[kol. 5 x kol. 6]

[PLN]

1 2 3 4 5 6 7

1
Złom stalowy (zawory 

stalowe)
17 04 05 kg 97,00

2
Rura stalowa DN 100, 

grubość ścianki 3,6 mm
17 04 05 mb 4,91

3
Rura stalowa DN 200, 

grubość ścianki 4,0 mm
17 04 05 mb 280,00

1
Rura stalowa DN 250

grubość ścianki 7,5 mm
17 04 05 mb 290,00

2
Rura stalowa DN 400, 

grubość ścianki 9,0 mm
17 04 05 mb 53,00

3
Rura stalowa DN 500, 

grubość ścianki 12,0 mm
17 04 05 mb 60,00

ZADANIE 2

 Ogółem dla Zadania 1
[w PLN]

 Ogółem (Zadanie 1 + Zadanie 2)
[w PLN]

 Ogółem dla Zadania 2
[w PLN]

Kod odpadu

ZADANIE 1

Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z właściwymi w tym zakresie, obowiązującymi przepisami.

Uwaga: Wszystkie wartości muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.

2.  Oświadczam(y), że złom odbiorę(emy) z terenu przy Kotłowni Lokalnej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. w Rzeszowie, przy ul. Leszka Czarnego 4 A: do dwóch tygodni od daty
zawarcia umowy.
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7.   Oświadczam(y), że akceptuję(emy) n/w warunki płatności określone w Ogłoszeniu:
- w przypadku wykonania umowy przez Kupującego, zadatek ulega zaliczeniu na poczet ceny umowy.
- zapłata będzie dokonana na podstawie faktury wystawionej (oddzielnie dla każdego Zadania) przez Sprzedającego w terminie do 7 dni, po odebraniu złomu przez Kupującego,
- przedmiot sprzedaży wymieniony jest pod poz. 87 Załącznika nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm.).
Kupujący zobowiązany jest do naprawienia szkody Sprzedającemu w wypadku rozliczenia podatku VAT niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o podatku 
VAT.
Kupujący w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury przez Sprzedającego, dokona zapłaty za uzyskany złom na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - 
Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Bank PeKaO S.A. w Warszawie 71 1240 6292 1111 0010 5015 0615.
Za datę zapłaty uważa się datę wpływu na konto Sprzedającego.

8. Oświadczam (y) że rozliczę(ymy) podatek VAT zgodnie z obowiązujacymi w tym zakresie przepisami ustawy VAT.
9. Oświadczam (y) że:

4. Oświadczam(y), że zakupione odpady – złom, zostaną odebrane, przetransportowane i zagospodarowane zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach:
- z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 701 wraz z poźn. zm.),
- z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1396 z późn. zm.).

5.   Oświadczam(y), że uważam(y) się związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6.   Oświadczam(y), że uiścimy zadatek w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł) w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie.

  ......................................., dnia..........................                                                                                          ....................................................
              miejscowość                                                                                                                                                                                                                    podpis(y)  oferenta

3.  Oświadczam(y), że akceptuję(emy) bez zastrzeżeń Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, stanowiących Załącznik nr 1 do 
Ogłoszenia.
W przypadku wybrania mojej(naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do zawarcia umowy na warunkach określonych w Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną 
wprowadzone do treści zawieranej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.

9.1.  Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
9.2.  Posiadam(y) wiedzę i doświadczenie.
9.3.  Dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizcji przedmiotu sprzedaży.
9.4.  Znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację przedmiotu sprzedaży.
9.4.  Dysponuję(my) ilością sprzętu transportowego oraz maszyn i urządzeń a także zasobów ludzkich niezbędnych do załadunku i wywozu zakupionego złomu.

9.5. Wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o realizację zakupu w niniejszym postępowaniu.    
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