
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

 

 

                                         FORMULARZ CENOWY 

 
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: …………………………………………………………………………………….. .                    

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

 „Kopanie rowów przydrożnych 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:  

 

1. Wykonanie rowu koparką z odkładem urobku...........................zł /mb.; 
        /słownie:...............................................................................złotych za metr bieżący/ 
 

2. Wykonanie rowu koparką z odwozem urobku..............................zł /mb.; 
        /słownie:...............................................................................złotych za metr bieżący/  
 

3. Zebranie poboczy z odwozem urobku....................................................zł /m2; 
        /słownie:.............................................................................złotych za metr 
kwadratowy/ 
 

4. Praca koparko ładowarki…………….....................................................zł /h; 
        /słownie:.............................................................................złotych za godzinę/ 



 
       WYŻEJ WYMIENIONE CENY JEDNOSTKOWE ZAWIERAJĄ WSZYSTKIE KOSZTY W TYM 
PODATEK VAT. 
 

2. Oświadczam (oświadczamy)*, że: 

a) Dysponuję (dysponujemy)*  odpowiednim potencjałem technicznym wymienionym w 
załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

b) Sprzęt stosowany do wykonania kopania rowów będzie sprawny technicznie, bezpieczny 
w użytkowaniu. 

c) Ponoszę (ponosimy)*całkowitą odpowiedzialność cywilno - prawną za ewentualne 
nieszczęśliwe wypadki oraz szkody spowodowane wykonywaniem prac. 

d) 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) 



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

WYKAZ POSIADANEGO SPRZĘTU 
 

Składając ofertę  oświadczam, że moja firma dysponuje następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu: 

 

Wyszczególnienie Ilość 

sztuk 

Nazwa 

producenta 

Wydajność Rok 

produkcji 

Forma 

władania* 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Na potwierdzenie powyższego załączamy następujące dokumenty. ** 

1) .......................................................................................................................... 

2) .......................................................................................................................... 

3) .......................................................................................................................... 

 

.........................................., dn. ............................. 

.................................................................. 
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela) 

 
*  Określić, czy jest to sprzęt będący własnością oferenta, czy  też  dzierżawiony. 

** Załączyć wypis z rejestru środków trwałych lub odpowiednie umowy potwierdzające, że w/w jednostki sprzętu są w dyspozycji oferenta 
 

 

 


