
Załącznik 
…..................................................
       (Pieczęć Wykonawcy)

"OFERTA"

Zamawiający: Gmina Włodowice z siedzibą Urząd Gminy Włodowice,  ul. Krakowska 

26,  42-421 Włodowice. 

Nazwa Wykonawcy :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy

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

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

tel....................................................  

fax...........................................................

e-mail: ….................................................

Regon.............................................  NIP..................................................
  

Nawiązując  do  Zaproszenia  do  udziału  w  postępowaniu  prowadzonym 

na podstawie art. 4 pkt 8 (zamówienie do 14.000 EURO) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień   puiblicznych,  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego 

na  wykonanie  usługi  pn.: „Zimowe  utrzymanie  dróg  gminnych  na  terenie  Gminy 
Włodowice w sezonie 2013/2014” oferujemy:

Wykonanie przedmiotu zamówienia:

za łączną kwotę netto: ...............................................zł,

+ stawka podatku VAT .......% w wysokości: ....................................... zł.

= łączna cena brutto w wysokości   .......................................zł, 

(słownie: ...........................................................................................................................zł).

UWAGA:  Cena  łączna  brutto  wskazana  przez  Wykonawcę  w  "OFERCIE", 
za wykonanie zadania służy jedynie dla porównania i oceny złożonych ofert.



Rozliczenie umowy będzie odbywać się na podstawie cen jednostkowych podanych 
przez Wykonawcę w formularzu cenowym oraz faktycznie zrealizowanego zakresu 
usług.

Jednocześnie oświadczamy, że:
1/  Zapoznaliśmy się  z  opisem przedmiotu  zamówienia  oraz  warunkami  ubiegania  się 

o  udzielenie zamówienia i  nie  wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

2/ Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

3/ Posiadamy wiedzę i doświadczenie;

4/ Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;

5/ Nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie zamówienia.

6/ Podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

7/ Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Załączniki do niniejszej oferty są:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.  Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych, głównych usług,  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały 
wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów,  czy  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane 
należycie.
3.  Wykaz  narzędzi,  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych  dostępnych 
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia.
4.   Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia,  w  szczególności 
odpowiedzialnych  za  wykonanie  usługi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji 
zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia, 
a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności,  oraz  informacją  o  podstawie 
do dysponowania tymi osobami;
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia.
6. Formularz cenowy – kalkulacja kosztów.

…...............................................                         ….................................................................
(Miejsce i data)                            (Podpis i pieczątka Wykonawcy)



Załącznik

WYKAZ  USŁUG 
Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych, głównych usług,  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały 
wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów,  czy  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane 
należycie:

L. 
p.

Zamawiający
/inwestor/

adres i nr telefonu

Przedmiot zamówienia Wartość  usługi 
[zł brutto]

Data wykonania

                              Wykonawca:

.................................................................................
                                                                              (Podpis i pieczątka Wykonawcy)

................................ dnia ......................... 

W załączeniu:
kserokopia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. 



Załącznik

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia 

oświadczamy,  że  dysponujemy/będziemy  dysponować następującym  potencjałem 
technicznym  w  postaci  narzędzi,  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wg poniższego zestawienia:

L.p. Opis sprzętu (rodzaj, nazwa 
producenta, model)

Liczba 
jednostek

Podstawa 
dysponowania 

zasobami 
1. samochód samowyładowczy

2. samochód ciężarowy 
z pługiem skośnym 
i posypywarką

3. caterpillar

4. ciągnik min. 80 KM z pługiem 
i posypywarką

5. fadroma z pługiem

Wykonawca:

................................................................................
                                                                                                                   (Podpis i pieczątka Wykonawcy)

................................. dnia ..........................



Załącznik

Wykaz osób
Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia,  w  szczególności 
odpowiedzialnych  za  wykonanie  usług,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji 
zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia, 
a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności,  oraz  informacją  o  podstawie 
do dysponowania tymi osobami:

L. 
p.

Imię i nazwisko Rodzaj 
kwalifikacji 

zawodowych

Doświadczenie 
i wykształcenie 
niezbędne do 

wykonania 
zamówienia 

oraz 
posiadane
wymagane 
 uprawnienia

Zakres 
wykonywanych 
czynności do 
wykonania 

zamówienia

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 
tymi osobami

                                                                 
Wykonawca:

................................................................................
                                                                                                                   (Podpis i pieczątka Wykonawcy)

................................. dnia ..........................



Załącznik 

Oświadczenie

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia.

                                  Wykonawca:

...................................................................
                                                                              (Podpis i pieczątka Wykonawcy)

................................ dnia ......................... .


	"OFERTA"
	  


