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Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty 
formularz oferty  

 

.................................................                                                                                             
                     /nazwa oferenta/ 
................................................ 

................................................ 
                      /dokładny adres/ 
................................................. 
                       /telefon, fax/ 
 

 

 

OFERTA WYKONAWCY 

 

Gmina Stanisławów 

ul. Rynek 32  

05-304 Stanisławów 

 

Nawiązując do zaproszenia  przedkładamy niniejszą ofertę na :  

 

„Profilowanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych oraz ścinanie poboczy wraz                                      

z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie na terenie gminy Stanisławów w 2021/ 

2022  roku według potrzeb Zamawiającego”.   

 

1. OFERUJEMY  WYKONANIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA                                        

ZA  KWOTĘ:  

A) Profilowanie i równanie: 

cena netto za 1km faktycznego profilowania dróg: ………….……. zł 

podatek VAT ….% tj.: ………..…… zł 

cena brutto za  1km.:……………….. zł 

słownie: ……………………………………………………………………… 

 

B) Wałowanie: 

  cena netto za 1 km faktycznego wałowania:………………..zł 

  podatek VAT ……% tj.:……………zł 

  cena brutto za 1 km.:……………...zł 

  słownie:…………………………………………………………………………. 
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C) Likwidacja efektu tarki na drogach gminnych gruntowych i tłuczniowych 

: 

  cena netto za 1km faktycznego zlikwidowania efektu tarki: ……….……. zł 

  podatek VAT ….% tj.: ………..…… zł 

  cena brutto za 1km.:……………….. zł 

  słownie: ……………………………………………………………………… 

 

D) Likwidacja efektu tarki na drogach gminnych gruntowych i tłuczniowych 

z wałowaniem: 

cena netto za 1km faktycznego zlikwidowania efektu tarki: …….……. zł 

podatek VAT ….% tj.: ………..…… zł 

cena brutto za 1km.:……………….. zł 

słownie: ……………………………………………………………………… 

 

E) Ścinanie poboczy wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym       

zakresie: 

cena netto za 1 mb ściętych poboczy : ………..…….. zł 

podatek VAT .…% tj.: …………….. zł 

  cena brutto za 1 mb:………….….... zł 

słownie: ………………………………………………………………………. 

 

2. Termin realizacji zmówienia – od daty podpisania umowy do 31.07.2022 r. 

3. Czas przystąpienia do praca po uzyskaniu zlecenia od Zamawiającego do 24 godzin. 

4. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca                          

w przypadku wyboru niniejszej oferty i że oferowana cena nie ulegnie zmianie w trakcie 

realizacji umowy. 

5. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi: 14 dni. 

6. Informujemy , że : 

1) akceptujemy warunki płatności; 
2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zaproszeniu 

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 
3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

4) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji Przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, 
5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w ogłoszeniu od 

dnia upływu terminu składania ofert, 
6) Oświadczamy, że: całość zamówienia wykonamy własnymi siłami / zamierzamy  

powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia1: 

 
1 niepotrzebne skreślić 
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(Wykonawca musi wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom)  

……….……………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..  

6. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 

.................................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. z 

2019 r., poz. 1010), i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 

niniejszego postępowania. 

8. Ofertę została złożona na …………….. stronach.  

 

 

 

 

 

9. Do oferty dołączono następujące dokumenty; 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

 

 

 

 

            

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

………………………………… 
miejscowość, data         podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli        
                                                                                                                        w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik Nr 2 do zaproszenia 

    

…………………………………………………………………….. 
Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 
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Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz że, nie 

podlega wykluczeniu 

 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………...... 

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli: 

……………………………………………………………………………………………...... 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:  

„Profilowanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych oraz ścinanie poboczy wraz                                      

z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie na terenie gminy Stanisławów w 2021/ 

2022 roku według potrzeb Zamawiającego”.   

Oświadczam, że posiadam uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

1) Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2) Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej 

wykonanie przedmiotu zamówienia.  

3) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 
……………………………………………………… 
                /miejscowość, data/ 

 

.................................................................................... 
                                                                                                           / podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli        
                                                                                                                        w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 
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Załącznik nr 3  do zaproszenia 

 

................................................  
       /nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Profilowanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych oraz ścinanie poboczy wraz                                      

z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie na terenie gminy Stanisławów w 2021/ 

2022 roku według potrzeb Zamawiającego”.   

Składam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019, poz. 369) 

a) ….................................................................................................................... ....................................... 

/nazwa i adres podmiotu/ 

b) ….............................................................................................................................................. ............. 

/nazwa i adres podmiotu/ 

c) …........................................................................................ ................................................................... 

/nazwa i adres podmiotu/ 

 

…................................................... 
/miejscowość i data/ 

……………………………………………………… 
                                                                                                           / podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli        
                                                                                                                        w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 

 

2. informuję, że nie należę do grupy kapitałowej 

 

….................................................................... 
/miejscowość, data podpis i pieczęć Wykonawcy/ 

Wykonawca wypełnia punkt 1 lub 2 i pod tym punktem podpisuje się. 
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Załącznik nr 4 do zaproszenia do złożenia oferty 
 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………...... 

 

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli: 

……………………………………………………………………………………………...... 

 

WYKAZ  WYKONANYCH  USŁUG 

 

„Profilowanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych oraz ścinanie poboczy wraz                             

z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie na terenie gminy Stanisławów w 2021/ 

2022 roku według potrzeb Zamawiającego”.  

 
Lp. Rodzaj zamówienia Wartość 

zamówienia 
Data realizacji Zamawiający 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 
przedstawicieli firmy 
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Załącznik nr 5 do zaproszenia do złożenia oferty 
 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………...... 

 

Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej do składania oświadczeń woli: 

……………………………………………………………………………………………...… 

 

Wykaz sprzętu jakim dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca 

niezbędnego do wykonania zamówienia 

„Profilowanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych oraz ścinanie poboczy wraz                         

z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie na terenie gminy Stanisławów w 2021/ 

2022 roku według potrzeb Zamawiającego”.  

Lp. Opis (rodzaj, nazwa producenta, 

typ model) 

Liczba jednostek Rodzaj własności 

własność/najem* 

    

    

    

    

    

    

    

*Jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował do oferty 

należy załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia narzędzi i urządzeń na czas 

wykonywania zamówienia. 

 

 

 

Miejscowość, data  pieczęć i podpis upoważnionych 
przedstawicieli firmy 

 


