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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

tel.: ......................................................... 

fax: .......................................................... 

 

e-mail  ..................................................... 

 

 

    O F  E  R  T  A 
   

 

POWIAT CHOJNICKI 

ul. 31 Stycznia 56 

           89-600 CHOJNICE 

 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej przekraczającej 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, składamy ofertę na usługi pn.: 

“USŁUGI ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM ULIC I DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE   

POWIATU CHOJNICKIEGO PRZEZ OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY”. 

 
My niżej podpisani: 

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

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

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

 
(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę ofertową wyliczoną zgodnie 

z załączonymi Formularzami Cenowymi, która wynosi:  

 

CZĘŚĆ  1 

 

A. CENA OFERTOWA BRUTTO:........................................................................................... zł. 

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie:..................................................................................... 

.........................................................................................................................................złotych 

B. Czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia Zamawiającego (maksymalny czas zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia to: do 2 godzin)  

 

 do 1 godzin  

 

 do 2 godzin  

 

    do …… godzin (wpisać do 1 godziny lub 2 godzin )       (słownie: …….…………………… godzin)  



 

2 

 

CZĘŚĆ  2 

 

A. CENA OFERTOWA BRUTTO:........................................................................................... zł. 

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie: .................................................................................... 

........................................................................................................................................złotych.  

B Czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia Zamawiającego (maksymalny czas zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia to: do 2 godzin)  

 

 do 1 godzin  

 

 do 2 godzin  

 

     do …… godzin (wpisać do 1 godziny lub 2 godzin )       (słownie: …….…………………… godzin)  

 

 

CZĘŚĆ  3 

 

A. CENA OFERTOWA BRUTTO:........................................................................................... zł. 

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie: .................................................................................... 

........................................................................................................................................złotych.  

B. Czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia Zamawiającego (maksymalny czas zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia to: do 2 godzin)  

 

 do 1 godzin  

 

 do 2 godzin  

 

    do …… godzin (wpisać do 1 godziny lub 2 godzin )       (słownie: …….…………………… godzin)  

 

 

CZĘŚĆ  4 

 

A. CENA OFERTOWA BRUTTO:............................................................................................ zł. 

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie: .................................................................................... 

........................................................................................................................................złotych.  

B. Czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia Zamawiającego (maksymalny czas zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia to: do 2 godzin)  

 

 do 1 godzin  

 

 do 2 godzin  

 

     do …… godzin (wpisać do 1 godziny lub 2 godzin )       (słownie: …….…………………… godzin)  
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CZĘŚĆ  5 

 

A. CENA OFERTOWA BRUTTO:........................................................................................... zł. 

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie: ..................................................................................... 

.........................................................................................................................................złotych.  

B. Czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia Zamawiającego (maksymalny czas zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia to: do 2 godzin)  

 

 do 1 godzin  

 

 do 2 godzin  

 

     do …… godzin (wpisać do 1 godziny lub 2 godzin )       (słownie: …….…………………… godzin)  

 

 

CZĘŚĆ  6 

 

A. CENA OFERTOWA BRUTTO:............................................................................................ zł. 

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie: ..................................................................................... 

..........................................................................................................................................złotych 

B. Czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia Zamawiającego (maksymalny czas zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia to: do 2 godzin)  

 

 do 1 godzin  

 

 do 2 godzin  

 

    do …… godzin (wpisać do 1 godziny lub 2 godzin )       (słownie: …….…………………… godzin)  

 

 

CZĘŚĆ  7  

 

A. CENA OFERTOWA BRUTTO:........................................................................................... zł. 

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie: ..................................................................................... 

..........................................................................................................................................złotych 

B. Czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia Zamawiającego (maksymalny czas zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia to: do 2 godzin)  

 

 do 1 godzin  

 

 do 2 godzin  

 

    do …… godzin (wpisać do 1 godziny lub 2 godzin )       (słownie: …….…………………… godzin)  
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CZĘŚĆ  8 

 

A. CENA OFERTOWA BRUTTO:............................................................................................ zł. 

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie: ..................................................................................... 

..........................................................................................................................................złotych 

B. Czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia Zamawiającego (maksymalny czas zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia to: do 2 godzin)  

 

 do 1 godzin  

 

 do 2 godzin  

 

    do …… godzin (wpisać do 1 godziny lub 2 godzin )       (słownie: …….…………………… godzin)  

 

 

CZĘŚĆ  9 

 

A. CENA OFERTOWA BRUTTO:............................................................................................ zł. 

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie: ..................................................................................... 

..........................................................................................................................................złotych 

B. Czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia Zamawiającego (maksymalny czas zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia to: do 2 godzin)  

 

 do 1 godzin  

 

 do 2 godzin  

 

    do …… godzin (wpisać do 1 godziny lub 2 godzin )       (słownie: …….…………………… godzin)  

 

 

CZĘŚĆ 10 

 

A. CENA OFERTOWA BRUTTO: ................................................................................zł. 

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie: ..................................................................................... 

..........................................................................................................................................złotych 

B. Czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia Zamawiającego (maksymalny czas zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia to: do 2 godzin)  

 

 do 1 godzin  

 

 do 2 godzin  

 

    do …… godzin (wpisać do 1 godziny lub 2 godzin )       (słownie: …….…………………… godzin)  
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CZĘŚĆ 11 

 

A. CENA OFERTOWA BRUTTO:............................................................................................ zł. 

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie: ..................................................................................... 

..........................................................................................................................................złotych 

B. Czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia Zamawiającego (maksymalny czas zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia to: do 2 godzin)  

 

 do 1 godzin  

 

 do 2 godzin  

 

    do …… godzin (wpisać do 1 godziny lub 2 godzin )      (słownie: …….…………………… godzin)  

 

 

CZĘŚĆ  12 

 

A. CENA OFERTOWA BRUTTO:............................................................................................ zł. 

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie: .......................................................................................... 

..............................................................................................................................................złotych.  

B. Czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia Zamawiającego (maksymalny czas zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia to: do 2 godzin)  

 

 do 1 godzin  

 

 do 2 godzin  

 

    do …… godzin (wpisać do 1 godziny lub 2 godzin )       (słownie: …….…………………… godzin)  

 

 

CZĘŚĆ  13 

 

A. CENA OFERTOWA BRUTTO:............................................................................................ zł. 

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie: ..................................................................................... 

.........................................................................................................................................złotych.  

B. Czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia Zamawiającego (maksymalny czas zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia to: do 2 godzin)  

 

 do 1 godzin  

 

 do 2 godzin  

 

    do …… godzin (wpisać do 1 godziny lub 2 godzin )       (słownie: …….…………………… godzin)  
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CZĘŚĆ 14 

 

A. CENA OFERTOWA BRUTTO:............................................................................................ zł. 

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie: ..................................................................................... 

..........................................................................................................................................złotych 

B. Czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia Zamawiającego (maksymalny czas zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia to: do 2 godzin)  

 

 do 1 godzin  

 

 do 2 godzin  

     

do …… godzin (wpisać do 1 godziny lub 2 godzin )       (słownie: …….…………………… godzin)  

 

CZĘŚĆ  15 

 

A. CENA OFERTOWA BRUTTO:............................................................................................ zł. 

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie: ..................................................................................... 

..........................................................................................................................................złotych 

 B. Czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia Zamawiającego (maksymalny czas zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia to: do 2 godzin)  

 

 do 1 godzin  

 

 do 2 godzin  

 

    do …… godzin (wpisać do 1 godziny lub 2 godzin )       (słownie: …….…………………… godzin)  

 

CZĘŚĆ  16  

 

A. CENA OFERTOWA BRUTTO:........................................................................................... zł. 

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie: ..................................................................................... 

..........................................................................................................................................złotych 

B. Czas rozpoczęcia akcji od zgłoszenia Zamawiającego (maksymalny czas zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia to: do 2 godzin)  

 

 do 1 godzin  

 

 do 2 godzin  

 

    do …… godzin (wpisać do 1 godziny lub 2 godzin )       (słownie: …….…………………… godzin) 

 

2. Zobowiązujemy się wykonywać w/w zamówienie przez okres sześciu miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 

3. Akceptujemy warunki płatności określone w Istotnych postanowieniach do umowy tj.: m.in. płatność 

w terminie  do 30 dni licząc od dnia przedłożenia faktury Zamawiającemu.  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się 

za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
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5. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania Oferty i 

sporządzenia Formularza cenowego.  

6. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, tj. przez okres  2 miesięcy od upływu terminu składania ofert. 

 

7. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum*) dla potrzeb niniejszego zamówienia jest  

następujący 

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

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

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę tj. prowadzący działalność w formie spółki 

cywilnej lub konsorcjum) 

8. Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w Ofercie na stronach nr od 

............................... do ............................... - niniejsza Oferta oraz wszelkie załączniki do niej są 

jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami do umowy, określonymi w  SIWZ 

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 

Ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

10. Informujemy, że w zakresie części nr …… 

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

w zakresie podatku Vat.  

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego  

w zakresie podatku Vat w odniesieniu do następujących towarów/ usług: 

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

                                                 ( zaznaczyć odpowiednio) 

11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na poniższy adres 

Wykonawcy:  

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

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

12.   Oświadczamy, że: 

 

 dotyczy części ……………………………………………………………………………………… 

                                  ( wpisać numery części zamówienia, na które składana jest oferta) 

Zamówienie zrealizuję/jemy – *sami/*przy udziale podwykonawców w zakresie : 

 

 

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

 

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

                                                (nazwa podwykonawcy i powierzony zakres zamówienia) 

     dotyczy części …………………………………………………………………………………………. 

                    ( wpisać numery części zamówienia, na które składana jest oferta) 

Zamówienie zrealizuję/jemy – *sami/*przy udziale podwykonawców w zakresie : 
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………..……………………………………………………………………………………………… 

 

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

                                                (nazwa podwykonawcy i powierzony zakres zamówienia) 

13. Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą  - TAK/NIE** ( zaznaczyć odpowiednio) 

14. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

1) rozporządzenie 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, str. 1). 

15. Załącznikami do niniejszej Oferty są: 

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

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

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

4) ................................................................................................... 

5) ................................................................................................... 

6) ................................................................................................... 

7) ................................................................................................... 

8) ………………………………………………………………… 

9) ………………………………………………………………… 

10) ………………………………………………………………… 

11) …………………………………………………………………. 

12) …………………………………………………………………. 

13) ………………………………………………………………… 

14) …………………………………………………………………. 

15) ………………………………………………………………… 

16) ………………………………………………………………… 

17) ………………………………………………………………… 

- niepotrzebne skreślić 

Data   .............................. 

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

     (Podpis i pieczęć Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela 
 


