
Nr sprawy : PiRG.271.1.01.2013 Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy   
                                                     Krapkowice w latach 2013-2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
załącznik nr 7 do SIWZ 

 

                                    FORMULARZ OFERTOWY 

                   W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

           O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  < 200 000 EURO 

 

Dane dotyczące Wykonawcy : 

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

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

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

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

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

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

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

Adres zamieszkania1…………………………………………………………………. 

pesel 1………………………………………………………………………………….. 

1) Dotyczy właścicieli firm wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. 

Dane dotyczące Zamawiającego : 

Burmistrz Krapkowic 

ul. 3-go Maja 17 

47-303 Krapkowice 

tel. (077) 44 66 800 ; fax. 44 66 888 

Zobowiązania oferenta : 

Zobowiązuję się wykonać zamówienie pn. "Utrzymanie terenów zielonych 

na terenie miasta i gminy Krapkowice w latach 2013-2014” w cenach  

podanych na załącznikach nr 1 do nr 6. 
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Oferuję wykonanie zamówienia: 

 

-  dot. koszenia terenów zielonych z wywozem i utylizacją zgodnie z harmonogramem    

      zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ - za cenę    

      …………………………………..zł, powiększoną o podatek VAT (8%), co daje cenę brutto 

      …………………………………..zł. 

-   dot. ścinania  żywopłotów wraz z wywozem i utylizacją  zgodnie z harmonogramem  

       zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ - za cenę  

       ……………………….zł,  powiększoną o podatek VAT (8%), co daje cenę brutto 

       ……………………… zł. 

-  dot. pielenia rabat wraz z wywozem i utylizacją resztek roślinnych  zgodnie z  

       harmonogramem zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ   

       za cenę …………………………………..zł, , powiększoną o podatek VAT (8%), co daje   

      cenę brutto  ………………………………zł. 

-     dot.   wygrabienia wraz z wywozem i utylizacją zgodnie wykazem terenów zawartym 

         w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ – za cenę    

         ………………………………….zł. , powiększoną o podatek VAT (8%), co daje cenę  

        brutto ………………………………… zł. 

-  dot.  posadzenia kwiatów wraz z nawożeniem zgodnie z wykazem zawartym 

        w   formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ -  za cenę 

        ………………………………….zł, , powiększoną o podatek VAT (8%), co daje cenę  

       brutto ………………………….. zł. 

-    dot.   podlewania  wodą nasadzeń  powstałych w latach 2011-2014 wg formularza    

        cenowego  stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ – za cenę ……………………..….zł, 

        powiększoną o podatek VAT (8%), co daje cenę brutto ………………………………zł. 

 

Łącznie cena ofertowa na powyższe zadania na lata 2013-2014 

wynosi……………………….zł, 

 powiększona o podatek VAT (8%), co daje cenę brutto……………………………………zł. 

Słownie: ………………………………………………………………………………………….. 

 i jest sumą wynikającą z wyliczenia cen usług określonych w załączniku do SIWZ  

nr 1 do 6. 
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Jednocześnie zobowiązuję się do wykonania innych prac związanych z utrzymaniem 

terenów zielonych na terenie miasta i gminy Krapkowice, a nie ujętych w SIWZ za ceny  

i stawki określone w poniższej tabeli elementów : 

 
TABELA ELEMENTÓW 

 
  

OPIS  JEDNOSTA ZA 
KTÓRĄ NALEŻY 

PODAĆ CENĘ 

 
CENA/STAWKA 

BRUTTO 

Stawka r-g z narzutami dla 
prac nie ujętych w SIWZ a 
mogących wystąpić podczas 
prac przy utrzymaniu zieleni 
 

r-g z narzutami  

Praca środka transportu 
(samochodu lub ciągnika z 
przyczepą ) do prac nie 
ujętych w SIWZ a mogących 
wystąpić podczas prac przy 
utrzymaniu zieleni 
 

m-g z narzutami  

 
Oświadczam, że podana cena ofertowa zawiera wszystkie koszty, bez których wykonanie 

zamówienia byłoby niemożliwe, w tym koszty wywozu i magazynowania odpadów 

pochodzenia roślinnego lub ich wywozu na składowisko, utylizacji a także podatek VAT i 

inne. 

Oświadczam, że jestem świadomy, iż podana przeze mnie cena ofertowa służy jedynie 

ocenie ofert, a usługi wykonywane będą z częstotliwością  uzależnioną od faktycznych 

potrzeb Zamawiającego i od warunków atmosferycznych. 

 
Zobowiązuję się wykonywać usługi związane z realizacją przedmiotu zamówienia  w 

terminach określonych w SIWZ, tj. od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2014 roku. 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  

W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w SIWZ i projekcie umowy.     
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Jednocześnie oświadczam, że zamówienie zamierzam realizować siłami własnymi / przy 

pomocy podwykonawców*, którym zamierzam powierzyć część zamówienia, tj.: 

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

 

* - niepotrzebne wykreślić 

 

_______________________________ 

(imię i nazwisko)                     

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 

 

Do oferty załączamy następujące dokumenty :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
 

 
 
…………………………………            ……………………………………………….. 
            / miejscowość, data/                               /podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/  


