
Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 
 
Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
   
Strona internetowa:  ................................................ 
Adres poczty elektronicznej; …………………………………   
Numer telefonu:   ......................................   
Numer faksu:   ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
 
Gmina Miastków Kościelny 
ul. Rynek 6 
08-420 Miastków Kościelny 
 
Zobowiązania Wykonawcy: 
 
1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym; Odśnieżanie dróg 
gminnych w okresie zimowym 2011/2012 
 
oferujemy wykonanie zamówienia  zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
za cenę: 
Zadanie Nr 1: 
 

o Cena ofertowa netto 
.................................................................................................zł  
(Słownie:.................................................................................................................
...........................………………………………………………………………………………) 
 

Stawka podatku VAT  8 %, wartość podatku 
VAT..........................................................zł 
 

o Cena ofertowa brutto 
...............................................................................................zł 
(Słownie:.................................................................................................................
..................………………………………………………………………………………………) 

 
UWAGA: w przypadku gdy oferent nie jest płatnikiem VAT cena netto równa jest 
cenie brutto. 



 
Ceny jednostkowe: 
 

o Stawka za 1 km odśnieżania liniowego jezdni wraz z 1m pobocza ustalono na 
kwotę  netto: ...............................................................................................zł 
(Słownie:.................................................................................................................
..................………………………………………………………………………………………) 
 

o Stawka za 1 godzinę pracy przy odśnieżaniu w poprzek ustalono na  kwotę 
netto: 
...............................................................................................zł 
(Słownie:.................................................................................................................
..................………………………………………………………………………………………) 
 

Zadanie Nr 2: 
 

o Cena ofertowa netto 
.................................................................................................zł  
(Słownie:.................................................................................................................
...........................………………………………………………………………………………) 
 

Stawka podatku VAT  8 %, wartość podatku 
VAT..........................................................zł 
 

o Cena ofertowa brutto 
...............................................................................................zł 
(Słownie:.................................................................................................................
..................………………………………………………………………………………………) 

 
UWAGA: w przypadku gdy oferent nie jest płatnikiem VAT cena netto równa jest 
cenie brutto. 
 
Ceny jednostkowe: 
 

o Stawka za 1 km odśnieżania liniowego jezdni wraz z 1m pobocza ustalono na 
kwotę  netto: ...............................................................................................zł 
(Słownie:.................................................................................................................
..................………………………………………………………………………………………) 
 

o Stawka za 1 godzinę pracy przy odśnieżaniu w poprzek ustalono na  kwotę 
netto: 
...............................................................................................zł 
(Słownie:.................................................................................................................
..................………………………………………………………………………………………) 
 

 
Oświadczam, że : 
 
2. Oświadczam, że zamówienie publiczne będę wykonywał w terminie do dnia:  
                                15 kwietnia 2012 roku. 



3.Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz że uzyskałem niezbędne informacje do 
przygotowania oferty. 
4. Oświadczam, że zapoznałem się z rozkładem dróg gminnych w gminie Miastków 
Kościelny i składam ofertę będąc świadomy ich długości przeznaczonych do 
odśnieżania. 
5.Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
6. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przeze mnie 
zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
 
7.Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
7.1. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
7.2. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
7.3. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
7.4. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
7.5. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
7.6. ……………………………………………………………….. 
 
 
8. Części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę; 

1. …………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………. 
4. ……………………………………………………………………  
 
 

Zastrzeżenie Wykonawcy: 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie 
udostępnione: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
Inne informacje Wykonawcy:  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
 
                                                                                    
_____________________________ 
  Czytelne podpisy osób uprawnionych do  
             reprezentowania wykonawcy 


