
 
Wzór do wykorzystania przy sporządzaniu oferty przez Wykonawcę.  
 

FORMULARZ  OFERTY 

 

Załącznik nr 1  
 

 

 
 
 
 
 
 

        / pieczęć  firmy /              

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa ( firma ) Wykonawcy: 

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

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

Adres ( siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego: 

 ul. ………………………………..   kod: ………….………… miejscowość ….…………………... 

powiat: …………………………………....   województwo: ………………………………………. 

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

e- mail: ………………..……………@................................ 

NIP...................................................  Regon................................................. 

Osoba/osoby upoważniona/ne do podpisania umowy: …………….…………………….. 

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

Adres do korespondencji: ……………………………………………..................................... 

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

Osoba do kontaktów: …………………………………………………………………………………….. .                    

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia jest następująca osoba:  

   imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………........... 

    stanowisko:       …………………………………………………………………………………........... 

  tel. / faks:       ……………………………..……………………………………………………………. 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia publicznego 
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł dla zadania pn.: 

 „Koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów”. 

uwzględniając zakres, warunki i wymagania podane przez Zamawiającego, składamy niniejszą ofertę: 

 



1. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia oraz uzyskaniu wszystkich 
niezbędnych informacji oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

- cenę brutto …………………..…….. zł / 1 godz  

(słownie: …………………………………………………………………….……………..zł), 

- cenę netto: …….………………………. zł / 1 godz 

(słownie: ……………..………………………………………………………………..…..……...zł), 

- podatek VAT w wysokości ….. % stanowi kwotę …………..………………… zł  

(słownie: ……………………………………………………………….…………………………...zł). 

2. Oświadczam (oświadczamy)*, że: 

a) Dysponuję (dysponujemy)*  odpowiednim potencjałem technicznym tj. kosiarką doczepną 
do ciągników-bijakową. 

b) Sprzęt mechaniczny używany do koszenia będzie oznakowany w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo ruchu drogowego (znakami A-14, C-9 oraz wyposażony w lampę błyskową 
zespoloną), zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi. 

c) Sprzęt stosowany do wykonania koszenia będzie sprawny technicznie, bezpieczny 
w użytkowaniu, zaopatrzony w osłony. 

d) Ponoszę (ponosimy)*całkowitą odpowiedzialność cywilno - prawną za ewentualne 
nieszczęśliwe wypadki oraz szkody spowodowane koszeniem. 

e) Ponoszę (ponosimy)* całkowitą odpowiedzialność  za prawidłowe użycie sprzętu. 

3. Oświadczam (oświadczamy)*, że cena, która została określona w tej ofercie- jest 
ceną ryczałtową w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny 
(Dz.U.2020.1740). 

4. Oświadczam (oświadczamy)*, że w cenie oferty zawarte są wszystkie koszty,  
które są konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia i jakie poniesie Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

5. Oświadczam (oświadczamy)*, że zamówienie zostanie wykonane w terminie  
wymaganym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam (oświadczamy)*, że dysponuję (dysponujemy)*,  osobami posiadającymi odpowiednie 
uprawnienia zawodowe do wykonania zamówienia.                                                                                                                                          

7. Oświadczam (oświadczamy)*, że uważam się (uważamy się)* za  związanego (związanych)* 
niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty składania ofert. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

             ( pieczęć  i czytelne podpisy osób uprawnionych   
do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika ) 

………………………………………….. 
     (miejscowość i data) 
 
* - niepotrzebne skreślić 


