
Zał. nr 1 

FORMULARZ   OFERTOWY WYKONAWCY 
 
 
 

.............................................................. 
                                                                                                                                                                       (miejscowość i data) 

 
DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY  
 
Nazwa: ................................................................................ 

 
Siedziba: ............................................................................ 

 
Strona internetowa....................................................... 

Nr telefonu ........................................................................ 

Numer faxu ....................................................................... 

Numer REGON ............................................................. 

Numer NIP ........................................................................ 

Numer konta bankowego ........................................................................ 

 
DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJCEGO  
 
Gmina Kłomnice 
ul. StraŜacka 20 
42-270 Kłomnice 
 
ZOBOWI ĄZANIA WYKONAWCY I O ŚWIADCZENIA DOTYCZ ĄCE 
POSTANOWIEŃ SIWZ 
 
 Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „ Świadczenie usług w zakresie 
zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimy 2006/2007” składamy niniejszą ofertę. 
 

1. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem zgodnie z wymogami opisu 
przedmiotu zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

 
Lp. Rodzaj robót Szacunkowa wielkość 

do wykonania 
Cena jednostkowa 

netto [zł/jedn] 
Wartość netto 
(poz. z kol. 3 x 
poz. z kol. 4) 

1 2 3 4 5 
1 OdśnieŜanie dróg (km) 1500 km   

2 OdśnieŜanie dróg z posypywaniem 
piaskiem z solą (km) 1000 km   

3 Posypywanie dróg piaskiem z solą 
(km) 1000 km   

4 Usuwanie zatorów śnieŜnych  
i zasp [m3] 30 000 m3   

Razem kwota netto                     [zł]  
Podatek Vat w wysokości ......%  [zł]  
Razem kwota brutto (z Vat)      [zł]  

 
 2.Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  
i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty 
(dokonaliśmy wizji lokalnej dróg na terenie gminy). 
 3.Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany   
w specyfikacji istotny warunków zamówienia. 



 4. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór 
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej 
oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w ofercie, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 5.Zamówienie będziemy wykonywać w okresie wymaganym przez Zamawiającego, tj. 
do 15 kwietnia 2007 roku. 

 6. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.* 

alternatywnie 

Następujące części usługi zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 

podwykonawca ......................... – określenie części zamówienia:...................................................... 

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

podwykonawca ......................... – określenie części zamówienia: ..................................................... 

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

 
OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJ ĄCYM  
 
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za potwierdzenie otrzymanych 
dokumentów (w przypadku otrzymania korespondencji faxem) 
 

- .............................................................................. tel. komórkowy, fax. ........................ 
- .............................................................................. tel. komórkowy, fax. ........................ 

 
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy 

- .............................................................................. tel. komórkowy, fax. ........................ 
- .............................................................................. tel. komórkowy, fax. ........................ 
 

ZAŁACZNIKI  
Na potwierdzenie spełniania wymagań do oferty załączam:  

• Formularz ofertowy – zał. nr 1 
• Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – zał. nr 2 
• Oświadczenie o bieŜącym płaceniu składek ZUS, o nie zaleganiu  

w płaceniu podatków oraz o braku postępowania karno – skarbowego – zał. 
nr 3 

• Wykaz sprzętu – zał. nr 4 
• .......................................... 
• .......................................... 

Oświadczamy, ze spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177,  
z późn. zm.) 

• posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

• posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

• znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

• nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 
Imię i nazwisko 
(podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta)  


