
 

Zał. Nr 2 do SIWZ ZP-15/2018  
                                                                  

 
 
 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
    

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 
 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 – powiat myślenicki 
 
Oferent  

1. Nazwa: 

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

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

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

2. Adres: 

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

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

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

3. Numer telefonu:  ................................................................................................................. 

4. Numer Faxu:  ...................................................................................................................... 

5. Adres e-mail:  ..................................................................................................................... 

6. Numer konta bankowego:  ................................................................................................. 

7. Numer identyfikacyjny NIP:  ............................................................................................. 

      8. REGON: ............................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         



 

                                       . .............................. dnia: ......................... 
  (pieczęć Oferenta)      

O F E R T A   C E N O W A 
 

Nazwa Przedmiotu Zamówienia:  

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 – powiat myślenicki 

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych 
                          32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 82 
                          Nr ident. 681-16- 93-856     tel. 27-217-33   fax. 27-217-33 

Oferent: ......................................................................................................................................... 

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

…………………………………………………………………………………………….……… 
Na podstawie warunków zamówienia oraz po zapoznaniu się z zakresem robót podejmujemy się 
wykonania zamówienia z należytą starannością.  
W związku z ogłoszeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przekazanym 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.08.2018 r., pod nr 2018/S 157-360138, 
opublikowanym w dniu 17.08.2018 r., oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym 
zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową  dla 
przyjętych poniżej zadań: 
 

Zadanie nr …….: ………………………………………………… 
 
Ogółem długość dróg: ……………………………… 
 

I. Kryterium – cena 
 

Oferujemy pracę przy zimowym utrzymaniu dróg za cenę ryczałtową brutto: 

- ................................................................ zł/miesiąc brutto 

(słownie:.................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................) 
 

II. Kryterium – Minimalizacja czasu reakcji w okresie gotowości 
 

Deklarujemy następujący czas reakcji – przystąpienia do wykonywania usług zimowego 

utrzymania dróg , w okresie gotowości: 

……………… godzin/y (słownie: ………………………..................................................................) 

 
Zadanie nr …….: ………………………………………………… 
 
Ogółem długość dróg: ……………………………… 
 

I. Kryterium – cena 
 

Oferujemy pracę przy zimowym utrzymaniu dróg za cenę ryczałtową brutto: 

- ................................................................ zł/miesiąc brutto 

(słownie:.................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................) 
 

 



 

II. Kryterium – Minimalizacja czasu reakcji w okresie gotowości 
 

Deklarujemy następujący czas reakcji – przystąpienia do wykonywania usług zimowego 

utrzymania dróg , w okresie gotowości: 

……………… godzin/y (słownie: ………………………..................................................................) 

 

Zadanie nr …….: ………………………………………………… 
 
Ogółem długość dróg: ……………………………… 
 

I. Kryterium – cena 
 

Oferujemy pracę przy zimowym utrzymaniu dróg za cenę ryczałtową brutto: 

- ................................................................ zł/miesiąc brutto 

(słownie:.................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................) 
 

II. Kryterium – Minimalizacja czasu reakcji w okresie gotowości 
 

Deklarujemy następujący czas reakcji – przystąpienia do wykonywania usług zimowego 

utrzymania dróg , w okresie gotowości: 

……………… godzin/y (słownie: ………………………..................................................................) 

 

Zadanie nr …….: ………………………………………………… 
 
Ogółem długość dróg: ……………………………… 
 

I. Kryterium – cena 
 

Oferujemy pracę przy zimowym utrzymaniu dróg za cenę ryczałtową brutto: 

- ................................................................ zł/miesiąc brutto 

(słownie:.................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................) 
 

II. Kryterium – Minimalizacja czasu reakcji w okresie gotowości 
 

Deklarujemy następujący czas reakcji – przystąpienia do wykonywania usług zimowego 

utrzymania dróg , w okresie gotowości: 

……………… godzin/y (słownie: ………………………..................................................................) 

Oświadczam(y), że: 

1. Termin realizacji zamówienia: 01.11.2018 r. – 31.03.2019 r. 

2. Oferta obejmuje wykonanie robót:…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 



 

3. Roboty objęte zamówieniem, wyszczególnione w ofercie zamierzamy wykonać sami*. 

4. Roboty (części przedmiotu zamówienia), których zakres obejmuje: ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…., zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom 
……………………………………………………………………………………………...………..*. 

5. W związku z tym, że powołujemy się na zasoby innych podmiotów, który będzie wykonywał 
niektóre roboty/część przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp, tj. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp, przedstawiamy jednolite dokumenty (JEDZ) dla tych podmiotów*. 

Pozostałe oświadczenia: 

6. Oświadczamy, że oferowane przez nas ceny obejmują pełny zakres zamówienia określony w 
dokumentacji przetargowej. 

7. Oświadczamy, zgodnie z art. 93 ust. 1c Pzp, że wybranie naszej oferty będzie powodowało 
powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, a to w związku z dostawą …………………… o wartości …………..…… (bez 
podatku VAT) lub świadczeniem usług …………….. o wartości usługi …………………………… 
(bez podatku VAT)*. 

8. Oświadczamy, że kod dostępu do oświadczenia (JEDZ) złożonego w postaci elektronicznej jest 
następujący: 

Nazwa pliku: …………………………………. – hasło: ………………………………………… 

Nazwa pliku: …………………………………. – hasło: ………………………………………… 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu JEDZ, w szczególności 
informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych 
zawartych w JEDZ: …………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………* 

9. Oświadczam/y, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

10. Niniejszym potwierdzamy, że niniejsza Oferta jest zgodna z terminem związania Ofertą 
wymaganym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

11. Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia został przez nas zaakceptowany. 

12. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na określonych 
warunkach i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na określonych 
warunkach i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
14. Oświadczam/y że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem. 

     
 Tak  Nie 



 

Integralną część naszej Oferty stanowią załączniki: 
(1) ........................................................................................... 

(2) ........................................................................................... 

(3) ........................................................................................... 

(4) ................................................................................................ 

(  )................................................................................................ 

(  )................................................................................................ 

(  )................................................................................................ 

                                                                             Dane osoby, która podpisuje oświadczenie 
                                                            (upoważnionej do składania  w  imieniu  Wykonawcy oświadczeń woli)   
 
 
                                                                                                                              
                                                                                               ............................................. 
                                                                                                     (podpis i pieczęć)  
 
 
 
*Jeżeli zdanie to jest nieprawdziwe należy je skreślić.  
** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, wykreśla się treść 
oświadczenia 


