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Załącznik nr 1A do SIWZ 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 

           Do 
           Burmistrza Świecia 

ul. Wojska Polskiego 124 
           86 – 100 Świecie 

 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
zamówienia większej  od kwoty 214.000 euro dla usług na: 
 
„Oczyszczanie jezdni, chodników i parkingów wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie 

przystanków komunikacji publicznej na terenie Świecia” 
(nazwa przedmiotu zamówienia) 

 
 
MY NIŻEJ PODPISANI: 
 
………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
działając w imieniu i na rzecz: 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

(nazwa, dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej, w przypadku składania oferty przez podmioty 
występujące wspólnie podać nazwy i adresy wszystkich członków konsorcjum) 

 
 
Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy – firmy lub Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnejx1 

 
Nazwisko i imię: …………………………………………… 

Stanowisko: ………………………………………………… 

telefon: ………………………. fax: ……………………….. 

mail: ………………………………………………………… 

Zakresx1 
 do reprezentowania w postępowaniu; 
 do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
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1. Oferujemy wykonanie: Części I zadania – oczyszczanie jezdni, chodników i parkingów wraz z wywozem 

śmieci z koszy ulicznych na terenie Świecia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

 

a) oczyszczanie jezdni  

cenę netto: …………………………………………….. zł./miesięcznie 

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

 powiększoną o podatek VAT 8 %: ………………………………………………. zł. 

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

co w wyniku daje cenę brutto …………….……………………….. zł./miesięcznie 

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) oczyszczanie chodników i parkingów 

cenę netto: …………………………………………….. zł./miesięcznie 

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

 powiększoną o podatek VAT 8 %: ………………………………………………. zł. 

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

co w wyniku daje cenę brutto …………….……………………….. zł./miesięcznie 

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) wywóz śmieci z koszy ulicznych  

cenę netto: …………………………………………….. zł./miesięcznie 

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

 

 powiększoną o podatek VAT 8 %: ………………………………………………. zł. 

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

co w wyniku daje cenę brutto …………….……………………….. zł./miesięcznie 

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) wykonanie prac dodatkowych z zakresu utrzymania jezdni, chodników, parkingów i terenów 

komunalnych: 

 jednorazowe oczyszczenie jezdni: netto ……………..……. zł./ m2;  

VAT 8% …………………………  brutto …………………………………… zł./m2 

 jednorazowe oczyszczenie chodników lub parkingów: netto ……………..………… zł./m2 
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VAT 8% …………………………  brutto …………………………………… zł./m2 

 zbieranie śmieci  z jezdni:                            netto…………………………….. zł./km 

VAT 8% …………………………  brutto …………………………………… zł./km 

- zbieranie śmieci z chodników i parkingów netto………………………………zł/m2 

VAT 8% …………………………  brutto …………………………………… zł./m2 

 

e) zbieranie i utylizacja padłych zwierząt: netto: …………………………………. zł./szt. 

VAT 8% …………………………  brutto …………………………………… zł./szt. 

 

f) Wykonanie robót z zakresu dekoracji miasta: 

-  robocizna: netto……………………………zł/rg 

VAT 23%..........................................................            brutto………………………………….zł/rg 

- samochód dostawczy: 

netto:…………………………………………zł/godz., 

VAT 23%..........................................................            brutto…………………………………..zł/godz. 

- inny sprzęt potrzebny do realizacji zadania (wpisać rodzaj sprzętu): 

……………………………………………...netto ………………………..zł/godz.,  

VAT 23%.................................................brutto………………………..zł/godz., 

………………………………………………netto………………………...zł/godz., 

VAT 23%.................................................brutto………………………...zł/godz., 

………………………………………………netto…………………………zł/godz., 

VAT 23%.................................................brutto…………………………zł/godz., 

………………………………………………netto………………………….zł/godz., 

VAT 23%.................................................brutto…………………………zł/godz. 

 

g) wykonanie innych prac z zakresu oczyszczania terenów miejskich: 

 robocizna: netto ………………………….. zł./rg 

VAT 8% …………………………  brutto …………………………………… zł./rg 

 samochód dostawczy: netto ………………………………… zł./godz. 

VAT 8% …………………………  brutto …………………………………… zł./godz. 

 inny sprzęt potrzebny do realizacji zadania: 

 ciągnik z przyczepą netto ………………. zł./godz.; VAT 8% ……………………….. zł. 

brutto ………………………………. zł./godz.  

 ……………………….. netto ………………. zł./godz.; VAT 8% ……………………….. zł. 

brutto ………………………………. zł./godz.  

 ……………………….. netto ………………. zł./godz.; VAT 8% ……………………….. zł. 

brutto ………………………………. zł./godz.  
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 ……………………… netto ………………. zł./godz.; VAT 8% ……………………….. zł. 

brutto ………………………………. zł./godz.  

UWAGA! Zamawiający do porównania ofert przyjmie sumę cen jak niżej: 

 oczyszczanie jezdni – za 1 miesiąc  

 oczyszczanie chodników i parkingów – za 1 miesiąc  

 wywóz śmieci z koszy ulicznych – za 1 miesiąc  

 jednorazowe oczyszczenie jezdni – za 1.000 m2 

 jednorazowe oczyszczenie chodników i parkingów – za 500 m2 

 zbieranie śmieci z chodników i parkingów – za 500 m2 

 zbieranie śmieci z jedni – za 5 km  

 zbieranie i utylizacja padłych zwierząt – za 2 szt.  

 Czas reakcji na interwencję w przypadkach powodujących zagrożenie bezpieczeństwa osób i 
mienia na terenach objętych stałym utrzymaniem w dni robocze godz. 15.00 – 7.00 oraz w dni wolne 
od pracy……………………………………………………………………………………………………………… 

 Czas reakcji na interwencję w przypadkach powodujących zagrożenie bezpieczeństwa osób i 
mienia na terenach objętych stałym utrzymaniem w dni robocze godz. 7.00 – 
15.00…………………………………………………………………………………………………………………..  

 Czas reakcji na interwencję w przypadkach powodujących zagrożenie bezpieczeństwa osób i 
mienia na terenach nie objętych stałym utrzymaniem w dni robocze godz. 15.00 – 7.00 oraz w dni 
wolne od pracy……………………………………………………………………………………………………… 

 Czas reakcji na interwencję w przypadkach powodujących zagrożenie bezpieczeństwa osób i 
mienia na terenach nie objętych stałym utrzymaniem w dni robocze godz. 7.00 – 
15.00………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: ……………………………………..……… 
 

3. Akceptujemy warunki płatności zgodnie z §3 wzoru umowy oferując płatność – 30 dni. 
 
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 
 
5. Prace objęte niniejszym przetargiem zamierzamy w całości wykonać sami, za wyjątkiem prac 

wyszczególnionych w punkcie 6 niniejszego formularza. 
 
6. Oświadczamy, że następujące prace zamierzamy powierzyć Podwykonawcom (należy wskazać jaka część 

zamówienia będzie powierzona Podwykonawcom oraz dla każdej części podać nazwy i adresy 
Podwykonawców): 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…

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

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

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

(opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez Podwykonawcę) 
 
7. W przypadku powierzenia Podwykonawcom do wykonania części zamówienia (rodzaj prac) wskazanych w 

punkcie 6 niniejszego formularza odpowiadamy za całość przedmiotu zamówienia. 
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8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem prac oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty i realizacji zadania. 
 
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami. Do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść. 

 
10. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do jej zawarcia na warunkach 
zgodnych z niniejszą ofertą i określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 
11. Oświadczamy, że wadium w kwocie 60.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.) zostało 

wpłacone/złożone zgodnie z § 8 SIWZ. Polecenie przelewu (dot. wadium w formie pieniężnej) zostało 
wpłacone w dniu …………………. 2020 r. Wymagany dokument (dot. wadium w formie niepieniężnej) 
potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. Wadium wniesione w formie pieniężnej prosimy 
zwrócić na konto nr 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
12. Informujemy, iż dokumenty składające się na ofertę, zawarte na stronach od ……….... do ……..…. stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie 
nie mogą być ogólnie udostępnione.  

 
13. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała 

oferta składa się z ………… stron. 
 
14. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i 

faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu karnego). 
 
15. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? 

         TAK 
 
          NIE 
 

16. Oświadczam, 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.*2 
 

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

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

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

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

 
18. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej część są: 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

x1 – niepotrzebne skreślić 
Podpisy: 
 
 
 
 

…………………………………………..……                                                               ………..……………………………………… 
(pieczątka Wykonawcy – Firmy)       (kwalifikowany podpis elektroniczny 
                                                                                                                                            osoby/osób uprawniony do  
                                                                                                                                            reprezentowania Podmiotu ) 

 
 
 
 
……..…………….…………., dnia ………………….                                              ……………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 L119 z 04.05.2016, str. 1). 
*2 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 treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


