
Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Do Zamawiającego:
Gmina Wręczyca Wielka 

reprezentowana przez p. Tomasza Osińskiego – Wójta Gminy

ul. Sienkiewicza 1 

42-130  Wręczyca Wielka

Przedmiot zamówienia:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych usytuowanych

w granicach administracyjnych Gminy Wręczyca Wielka
w sezonie 2019/2020

Ja/ My*:
Wykonawca ( jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika):

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Adres : ……………………..
Województwo : ……………………………..
Tel : …………………
e-mail : …………………..
NIP : ……
REGON : ……
Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym ………………….. 
Nr KRS ………………*
Kapitał zakładowy : …………………. złotych*
Podmiot wpisany do CEiIDG RP*
Podatnik VAT – TAK – NIE*
Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji 
Wykonawcy :
1. …………………………………………………………………………………………….……..
2. ……………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………
Podstawa upoważnienia : ……………………………………………..………………….

Forma składania oferty:
Ofertę składamy samodzielnie*
Ofertę składamy wspólnie* z  (wpisać nazwy i adresy wszystkich Partnerów) :
Partner 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………
Partner 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA :
Jeżeli oferta jest składana wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentacji 
podpisane przez wszystkich Partnerów.



Składam/y ofertę w niniejszym postępowaniu i oferujemy:

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym przez 
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

1) odśnieżanie dróg gminnych samochodem z pługiem (zgarnianie śniegu na pobocze z 
całej szerokości jezdni) – 30%
a) cena netto (bez VAT): 

_________________ PLN (słownie: _________________________________ PLN)
b) należny podatek VAT

_________________ PLN (słownie: _________________________________ PLN)
c) cena brutto (z VAT):

_________________ PLN (słownie: _________________________________ PLN)

2) odśnieżanie dróg gminnych ciągnikiem z pługiem (zgarnianie śniegu na pobocze z 
całej szerokości jezdni) – 25%
a) cena netto (bez VAT):

_________________ PLN (słownie: _________________________________PLN)
b) należny podatek VAT

_________________ PLN (słownie: _________________________________PLN)
c) cena brutto (z VAT):

_________________ PLN (słownie: _________________________________PLN)

3) odśnieżanie chodników – 10%
a) cena netto (bez VAT):

_________________ PLN (słownie: _________________________________PLN)
b) należny podatek VAT

_________________ PLN (słownie: ________________________________ PLN)
c) cena brutto (z VAT):

_________________ PLN (słownie: _________________________________ PLN)

4) koparko-ładowarka – 5 %
a) cena netto (bez VAT):

_________________ PLN (słownie: _________________________________ PLN)
b) należny podatek VAT

_________________ PLN (słownie: _________________________________ PLN)
c) cena brutto (z VAT):

_________________ PLN (słownie: _________________________________ PLN)

5) samochód skrzyniowy 10-15 t do wywozu śniegu – 5 %
a) cena netto (bez VAT):

_________________ PLN (słownie: _________________________________ PLN)
b) należny podatek VAT 

_________________ PLN (słownie: _________________________________ PLN)
c) cena brutto (z VAT):

_________________ PLN (słownie: _________________________________ PLN)

6) spychacz – 5%



a) cena netto (bez VAT):
_________________ PLN (słownie: _________________________________ PLN)

b) należny podatek VAT 
_________________ PLN (słownie: _________________________________ PLN)

c) cena brutto (z VAT):
_________________ PLN (słownie: _________________________________ PLN)

7) zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie) – 10%
a) cena netto (bez VAT):

_________________ PLN (słownie: _________________________________ PLN)
b) należny podatek VAT

_________________ PLN (słownie: _________________________________ PLN)
c) cena brutto (z VAT):

_________________ PLN (słownie: _________________________________ PLN)

8) jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej + odśnieżanie dróg gminnych 
(odśnieżanie + posypywanie) – 10% 
a) cena netto (bez VAT):

_________________ PLN (słownie: _________________________________ PLN)
b) należny podatek VAT

_________________ PLN (słownie: _________________________________ PLN)
c) cena brutto (z VAT):

_________________ PLN (słownie: _________________________________ PLN)

Wyszczególnienie stawek cenowych za gotowość techniczną do wykonania usługi:

Lp
Nazwa
Za gotowość do wykonania usługi  (gotowość 
sprzętu oraz dyspozycyjność osób)

ilość

Cena 
jednostkowa 

netto

[zł/miesiąc]

Cena netto

(3x4)

[zł/miesiąc]

VAT
Cena brutto

[zł/miesiąc]

1 2 3 4 5 6 7

1 Samochody samojezdne z pługiem 
odśnieżającym i nośnikiem do posypywania 3

2
Samochód z pługiem odśnieżającym

np. typu unimog
2

3 Ciągnik do zimowego utrzymania dróg 4x4 1

4 Koparko-ładowarka 1

5 Ciągnik do odśnieżania chodników o szer. 
nieprzekraczającej 135 cm 1



2. Korzystanie z podmiotów udostępniających swoje zasoby.
TAK*                                     NIE*

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w rozdz. …….. specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegać będę/będziemy* 
na zdolnościach technicznych* lub zawodowych* lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej* 
innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru prawnego łączących nas  z  nimi  stosunków 
prawnych w następującym zakresie :
1) warunek udziału w 

postępowaniu: .....................................................................................................................
nazwa i adres podmiotu udostępniającego :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Podmiot udostępniający będzie wykonywał w realizacji przedmiotu zamówienia 
następujące usługi 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2) warunek udziału w postępowaniu: ......................................................................................
nazwa i adres podmiotu udostępniającego :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Podmiot udostępniający będzie wykonywał w realizacji przedmiotu zamówienia 
następujące usługi 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

3) warunek udziału w postępowaniu: .....................................................................................
nazwa i adres podmiotu udostępniającego :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Podmiot udostępniający będzie wykonywał w realizacji przedmiotu zamówienia 
następujące usługi 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

UWAGA :
Do oferty należy załączyć ( od każdego podmiotu udostępniającego ) :
a)zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wg wzoru załącznika Nr 4
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 i ust. 5 
ustawy Pzp – wg wzoru załącznika Nr 3 



3. Podwykonawcy.
Przedmiot zamówienia będę/będziemy wykonywał wyłącznie siłami własnymi*
Przedmiot zamówienia będę/będziemy* wykonywać przy pomocy podwykonawców :
Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Rodzaj i zakres robót powierzanych 

podwykonawcy
(opisać rodzaj i zakres robót )

UWAGA :
Do oferty należy załączyć ( od każdego podwykonawcy ) :
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt. 13 – 23 i ust. 5 ustawy Pzp – wg wzoru załącznika Nr 3 

4. Oświadczenia.
Oświadczam/y, że :
1) składając  ofertę  informuję,  iż  wybór  mojej  oferty  będzie  prowadzić*/nie  będzie 

prowadzić*  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  w  zakresie 
obejmującym następujące usługi i/lub dostawy :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Wartość ( w kwocie netto ) ww. usług i/lub dostaw wynosi : …………...............………… zł

2) wyrażam zgodę na zapłatę faktury w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury,

3) niżej  wymienione  dokumenty  składające  się  na  ofertę  nie  mogą  być  ogólnie 
udostępnione 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Udokumentowanie zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przedkładam, 
jako załącznik do oferty.

5.  Dokumenty podmiotowe.
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
2) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
3) Wypis z KRS lub CEiIDG RP ( jeżeli oferta jest składana wspólnie – wszystkich wykonawców )
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy ( jeżeli występuje )
5) Zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby dla wykonawcy ……. szt
6) Oświadczenia  podmiotów  udostępniających  swoje  zasoby  dla  wykonawcy  oraz  

podwykonawców o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z pkt. 3 i 
4 Formularza ( jeżeli występują )

7) Inne dokumenty : …………………………………………………………………….. ( wymienić )



6. Inne informacje Wykonawcy.
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.  Wykaz załączników :
1)  Załącznik Nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Wzór
2)  Załącznik Nr 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Wzór
3) Załącznik Nr 4. Zobowiązanie podmiotu/ów udostępniających swoje zasoby – Wzór

Oferta została złożona na …..……… kolejno ponumerowanych kartkach.

..........................., dnia ..................2019 r.     
………......................................................  

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

*  - jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić


