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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
Wzór oferty 

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

 

Gmina Stanisławów 

ul. Rynek 32  

05-304 Stanisławów 

 

 

OFERTA WYKONAWCY  

Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych  
na terenie Gminy Stanisławów w sezonie zimowym 2022/2023 

 

      1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba……………………………...…………………………………………………………….….. 

Nr telefonu/faks/e-mail  ………………………………………………………………………………… 

nr NIP …………………………………………………………………………………………………. 

nr REGON ………………………………………………………………………………………......... 

Nawiązując do zaproszenia  przedkładamy niniejszą ofertę na:  
 

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

OFERUJEMY  WYKONANIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  ZA  KWOTĘ:  

Zadanie nr 1 - obręb wsi: Stanisławów, ulice: Wołomińska, Polna, Łąkowa, Kwiatowa, 

Słoneczna, Tartaczna, Południowa, Żytnia, Leśna, Sosnowa, Osiedlowa, Lubelska, Wiatraczna, 

Przemysłowa, Ogrodowa, Mińska, Targowa, Ceglana, Rynek, Radzymińska, Senatorska, 

Kościelna, Mała, Łochowska, Węgrowska, Młynarska, Cmentarna, Podgraniczna, Lipowa, 

Szkolna, Armii Krajowej, Mickiewicza, Klonowa, Wspólna, Zachodnia, Prądzyńskich, 

Dworska, droga do Rządzy, Księcia Janusza, Północna, Spacerowa, Elizy Orzeszkowej, 

Henryka Sienkiewicza, plac targowy, zatoki autobusowe usytuowane przy wymienionych 

ulicach oraz parkingi przy budynkach użyteczności publicznej. Łączna długość dróg w zadaniu 

Nr 1 wynosi około 16 km. Jednostka miary rozliczeniowej – godzina zegarowa. Szerokość 

odśnieżania pasa drogowego około 5,0 m.  

Dla realizacji zadania nr 1 Oferent musi wykazać dysponowanie sprzętem: 1 pług z dociskiem 

hydraulicznym. Czas reakcji 1 godzina od zgłoszenia przez Zamawiającego. Czas wykonania 
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zadania do 12 godzin. Odśnieżanie odbywać się będzie w czasie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, w różnych godzinach, także w porze nocnej, w niedzielę i święta. 

Odśnieżanie wykonywane będzie w czasie i miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

1 godz. odśnieżania drogi pługiem: 

cena netto: ………………………. zł (słownie: ………………………………………………) 

+  podatek VAT …....% w wysokości ………………………. zł 

cena brutto: ……………………... zł (słownie: …………………………...………………….) 

 

Zadanie nr 2 -  obręb wsi: Sokóle, Porąb, Kolonie Stanisławów, Wólka Piecząca, Rządza, 

Ołdakowizna, Papiernia, Prądzewo – Kopaczewo, Retków, Mały Stanisławów, Ciopan, 

Pustelnik, Zawiesiuchy, Łęka, Choiny, Cisówka, zatoki autobusowe usytuowane przy 

wymienionych drogach oraz parkingi przy budynkach użyteczności publicznej. Łączna długość 

dróg w zadaniu Nr 2 wynosi około 61,4 km. Jednostka miary rozliczeniowej – godzina 

zegarowa. Szerokość odśnieżania pasa drogowego ok 5,0 m. 

Dla realizacji zadania nr 2 Oferent musi wykazać dysponowanie sprzętem: 2 pługi z dociskiem 

hydraulicznym. Czas reakcji 1 godzina od zgłoszenia przez Zamawiającego. Czas wykonania 

zadania do 16 godzin. Odśnieżanie odbywać się będzie w czasie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, w różnych godzinach, także w porze nocnej, w niedzielę i święta. 

Odśnieżanie wykonywane będzie w czasie i miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

1 godz. odśnieżania drogi pługiem: 

cena netto: ………………………. zł (słownie: ………………………………………………) 

+  podatek VAT …....% w wysokości ………………………. zł 

cena brutto: ……………………... zł (słownie: …………………………...………………….) 

 

Zadanie nr 3 - obręb wsi: Goździówka, Zalesie, Suchowizna, Legacz, Wólka Wybraniecka, 

Wólka Konstancja, Ładzyń, Lubomin, Wólka Czarnińska, Czarna, Szymankowszczyzna, 

Borek Czarniński, zatoki autobusowe usytuowane przy wymienionych drogach oraz parkingi 

przy budynkach użyteczności publicznej. Łączna długość dróg z zadaniu Nr 3 wynosi około 48 

km. Jednostka miary rozliczeniowej – godzina zegarowa. Szerokość odśnieżania pasa 

drogowego około 5,0 m. 
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Dla realizacji zadania nr 3 Oferent musi wykazać dysponowanie sprzętem: 2 pługi z dociskiem 

hydraulicznym. Czas reakcji 1 godz. Od zgłoszenia przez Zamawiającego. Czas wykonania 

zadania do 16 godzin. Odśnieżanie odbywać się będzie w czasie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, w różnych godzinach, także w porze nocnej w niedzielę i święta. 

Wykonawca będzie odśnieżał miejscowości wg. standardów odśnieżania załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

1 godz. odśnieżania drogi pługiem: 

cena netto: ………………………. zł (słownie: ………………………………………………) 

+  podatek VAT …....% w wysokości ………………………. zł 

cena brutto: ……………………... zł (słownie: …………………………...………………….) 

 

Zadanie nr 4 - usuwanie oblodzenia na drogach przy zastosowaniu mieszanki piasku z solą na 

drogach gminnych na terenie całej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem ulic przy szkołach 

i ośrodkach zdrowia oraz istniejących zatok autobusowych wraz z parkingami przy budynkach 

użyteczności publicznej. Materiał na wykonanie zadania zapewnia wykonawca we własnym 

zakresie – mieszanka piasku z solą. Łączna długość dróg w zadaniu Nr 4 wynosi około 130 km. 

Jednostka miary rozliczeniowej – godzina zegarowa. 

Dla realizacji zadania Nr 4 Oferent musi wykazać dysponowanie sprzętem: 1 piaskarka. Czas 

reakcji 1 godz. Od zgłoszenia przez Zamawiającego. Czas wykonania zadania do 16 godzin. 

Prace wykonane będą w czasie i miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca 

będzie usuwał oblodzenie wg. standardów usuwania oblodzeń załączonych przez 

Zamawiającego. 

 

1 godz. zegarowa posypania drogi mieszanką piasku z solą: 

cena netto: ………………………. zł (słownie: ………………………………………………) 

+  podatek VAT …....% w wysokości ………………………. zł 

cena brutto: ……………………... zł (słownie: …………………………...………………….) 

 

2. Termin realizacji zmówienia – od daty podpisania umowy do 30.04.2023 r. 

3. Oświadczamy, że:  

1) akceptujemy warunki płatności; 

2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zaproszeniu 

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 
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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: 

(Wykonawca musi wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom) 

……….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

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

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. 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 2022 r. poz. 1233) i 

jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania. 

6. Oferta została złożona na …………….. stronach.  

 

 

 

 

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

 

 

 

……………………………………………. 
/podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/ 

 

 

  

 
1 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

    

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

 

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 odpowiedzi na zapytanie ofertowe pod nazwą:  

Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych  
na terenie Gminy Stanisławów w sezonie zimowym 2022/2023 

 

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

przedmiotu zamówienia. 

2) Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

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

wykonanie przedmiotu zamówienia.  

4) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

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

 

 

 

……………………………………………. 
/podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/ 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

WYKAZ  WYKONANYCH  USŁUG 

 

Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych 

na terenie Gminy Stanisławów w sezonie zimowym 2022/2023 

 

Lp. Rodzaj zamówienia 
Wartość 

zamówienia 
Data realizacji Zamawiający 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

 

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

 

 

 

……………………………………………. 
/podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/ 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego  
 

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

 

Wykaz narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje lub będzie dysponował 

Wykonawca niezbędnych do wykonania zamówienia 

 

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 i data/ 

 

 

 

……………………………………………. 
/podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/ 

  



RIiOŚ.2710.25.2022 

 

 str. 8 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 
 

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

 

OŚWIADCZENIE 

w zakresie posiadania uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia 
 

 

Nazwa i adres oferenta: ……………………………………………………………………………… 

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

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

 

oświadczam, że: 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zapytania posiadają wymagane 

uprawnienia do wykonywania tego typu prac. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

……………………………………………. 
/podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/ 

 


