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                                    FORMULARZ OFERTOWY 

                   W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

           O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ < 206 000 EURO 

 

Dane dotyczące Wykonawcy : 

Nazwa................................................................................................................ 

Siedziba............................................................................................................. 

Nr telefonu/faksu................................................................................................ 

nr NIP................................................................................................................. 

nr REGON.......................................................................................................... 

e-mail : ............................................................................................................... 

www. .................................................................................................................. 

Dane dotyczące Zamawiającego : 

Gmina Krapkowice 

ul. 3-go Maja 17 

47-303 Krapkowice 

tel. (077) 44 66 862 ; fax. 44 66 888 

Zobowiązania oferenta: 

Zobowiązuję się wykonać zamówienie pn. "Konserwacja i remonty 

oświetlenia ulicznego i konserwacja sygnalizacji świetlnej" za ceny i 

stawki określone w załączonej do niniejszego Formularza „Tabeli elementów”.  

           

Zobowiązuję się wykonywać określone w SIWZ usługi w terminie od dnia 

podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku.    
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Oświadczam/my, Ŝe zamówienie będziemy realizować przy udziale 

podwykonawców, którym zlecimy wykonanie części zamówienia polegającego 

na : ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….. 

(jeśli nie dotyczy – wpisać : „nie dotyczy”).  

UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  

Oświadczam/y, Ŝe akceptuję/my warunki postępowania  i nie wnosimy do nich 

zastrzeŜeń. 

Na wykonane usługi udzielamy 36-miesięcznej gwarancji.  

W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w SIWZ.                                                                                                         

 

 

_______________________________ 

(imię i nazwisko)                     
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
 

Do oferty załączamy następujące dokumenty :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. .................................................................... 

11. .................................................................... 
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TABELA ELEMENTÓW 
 
  

OPIS  JEDNOSTA ZA 
KTÓRĄ NALEśY 

PODAĆ CENĘ 

 
CENA/STAWKA 

BRUTTO 

Stawka r-g z narzutami 
 
 

r-g z narzutami  

Praca podnośnika 
samochodowego 
 
 

m-g z narzutami  

Praca samochodu do 3,5 
t 
 
 

m-g z narzutami  

 

 

 

 
               OPIS 
 

 
JEDNOSTA  

 

 
 

Narzut do kosztów 
zakupu materiałów 
 
 

% od wartości 
materiałów 

 
 

……………….. %  

 

 

 

 
OPIS 

 

 
JEDNOSTA  

 

 

Czas reakcji na usunięcie 
awarii 

Minuty (licząc od 
momentu zgłoszenia do 
czasu przystąpienia do jej 
usunięcia) 

 
 

…………………… minut 

 

 

 

 

 

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

                                                                                   
              / data/                        /podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/  
        


