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Załącznik nr 1 do  SIWZ 
 

                                                        

FORMULARZ OFERTOWY 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego  na : 

„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PLACÓW I PARKINGÓW 

GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013 W PODZIALE NA ZADANIA” 
 

Dane dotyczące Wykonawcy :  

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

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

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

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

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

Nr KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej …………………………. 

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

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

Dane dotyczące Zamawiającego: 

Gmina Krapkowice 

Ul. 3-go Maja 17 

47-303 Krapkowice 

tel. 77/ 44 66 862 

fax. 77/ 44 66 854 
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    Zobowiązania Wykonawcy : 

    Zobowiązuję się wykonać zamówienie przy zastosowaniu wymienionego sprzętu 
    w następujących cenach (stawkach) brutto, zgodnie z poniższą  tabelą     
    elementów: 
 
   1. Praca piaskarki łącznie z materiałem ( mieszanka solno-piaskowa), jego transportem ,  
    załadunkiem i pracą operatora - cena za 100 m 2 : 
 
    Zad. nr 1*: ..............................................   zł. 
 
    Zad. nr 2*: ..............................................   zł. 
 
    Zad. nr 3*: ..............................................   zł. 
 
    Zad. nr 4*: ..............................................   zł. 
 
 
  2. Praca pługa łącznie z pracą operatora - cena za 100 m 2 : 
 
    Zad. nr 1*: ..............................................   zł. 
 
    Zad. nr 2*: ..............................................   zł. 
 
    Zad. nr 3*: ..............................................   zł. 
 
    Zad. nr 4*: ..............................................   zł. 
 
 
  3. Praca sprzętu do mechanicznego odśnieżania chodników łącznie  
    z pracą operatora - cena za 100 m 2  : 
 
 
    Zad. nr 1*: ..............................................   zł. 
 
 
 
 4.  Praca sprzętu mechanicznego  wraz z posypywaniem chodników mieszanką solną-
piaskową (4% i 20%) i piasku uszorstniającego, łącznie z pracą operatora -cena za 100 m 2     

  
 
    Zad. nr 1*: ..............................................   zł. 
 
 

 
  5. Stawka r-g z narzutami stosowana do wszystkich innych usług  
    związanych z wykonaniem zamówienia (np. ręczne odśnieżanie i posypywanie)  

 
    Zad. nr 1*: ..............................................   zł. 
 
    Zad. nr 2*: ..............................................   zł. 
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    Zad. nr 3*: ..............................................   zł. 
 
    Zad. nr 4*: ..............................................   zł. 
 
 
  6. Stawka m-g z narzutami ładowarki wraz z pracą operatora oraz samochodu ciężarowego  
      o ładowności co najmniej  5 ton do wywozu śniegu  wraz z pracą operatora 
 
 
    Zad. nr 1*: ..............................................   zł. 
 
    Zad. nr 2*: ..............................................   zł. 
 
    Zad. nr 3*: ..............................................   zł. 
 
    Zad. nr 4*: ..............................................   zł. 
 

Oświadczam, że zamówienie zamierzam wykonać siłami własnymi / za pomocą 

podwykonawców *, tj...................................................................................................... 

którym zmierzam powierzyć wykonanie części zamówienia, polegającej na : .............. 

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

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

Oświadczam, że akceptuję  proponowany przez zamawiającego projekt umowy i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń. 

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w 

terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

Oświadczam, że w przypadku jeżeli warunki atmosferyczne będą tego wymagały przedmiot  
 
zamówienia będzie realizowany w okresie dłuższym, niż do 31.03.2013 r.                        

        

 

 

                                                                                   

_____________________________________                   

         /podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/  

 

           *  - skreślić odpowiednio 
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Do oferty załączam następujące dokumenty, ponumerowane od 01 do ……………..  :  

 

1. .................................................................... 
 
2. ..................................................................... 
 
3. ..................................................................... 
 
4. ..................................................................... 
 
5. ..................................................................... 
 
6. ..................................................................... 
 
7. ..................................................................... 
 
8. ..................................................................... 
 
9. ..................................................................... 
 
10. .................................................................... 
 
11. .................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 …………………………….., dn. …………………….           …….………………………………………… 

  /podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ 

 

 

 

 

 


