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OFERTA PRZETARGOWA 
 

na: PROWADZENIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG  
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY  

SEZON ZIMOWY 2016/2017 - REJON NR 1 
  
 
1. Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową: 

    specyfikacją istotnych warunków udzielania zamówienia wraz z załącznikami oświadczam,  
    że akceptuję ją bez zastrzeżeń. 
 
Na sezon zimowy 2016/2017 r. oferuję poniższe stawki: 
 
a) cena brutto za 1 km odśnieżania całej szerokości drogi:  
    ………………………… zł 
    słownie: ……………………………………………………………zł 
 
b) cena brutto za 1 km posypywania wraz z materiałem bez użycia środków   
    chemicznych 

    …………………………zł 
     słownie: ……………………………………………………………zł 
 
c) cena brutto za 1 km posypywania wraz z materiałem z użyciem środków   
    chemicznych 

    …………………………zł 
     słownie: ……………………………………………………………zł 
 
2. Termin realizacji: sezon zimowego utrzymania dróg 2016/2017 
 
3. Stawki roboczogodziny oraz pracy sprzętu przy robotach dodatkowych związanych  
z zimowym utrzymaniem: 
 
� stawka roboczogodziny (pracownika)                         -     ....................zł/rg 
 
� stawka za samochód samowyładowczy 5 t  
           (wraz z kierowcą) brutto                                              -     ..................zł/mg 
� stawka za ciągnik z przyczepą samowyładowczą 5 t  
           (wraz z kierowcą) brutto                                               -     .................zł/mg 
� stawka za ładowarkę o poj. łyżki (min. 0,25 m3) ......... m3  
            (wraz z operatorem) brutto                                           - ....................zł/mg 
 
4. Integralną częścią niniejszej oferty są: 
 
a) dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdz. III „Specyfikacji”, 
b) kopia dowodu wniesienia wymaganego wadium. 
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Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą na okres 30 dni od daty terminu otwarcia ofert. 
 
Oświadczam, że akceptuję warunki specyfikacji oraz przyjmuję załączone warunki umowy 

bez uwag. 

Wadium przetargowe zostało wniesione w dniu ...................... w wysokości 
…………..........……….. zł  

(słownie: …………………………………………………………………………………złotych) 

w formie 
…………………………………….................................................................................................. 

Po przeprowadzonym postępowaniu proszę zwrócić wadium na konto (w przypadku 
wniesienia wadium gotówką):  

Nr 
....................................................................................................................................................  

w Banku 
.................................................................................................................................................... 

(dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu) 

 

W przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do: 

- podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

- wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2.500,00 zł  

w formie ........................................................, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 
 
 
 
 
............................................................. 
                   (miejscowość, dnia) 

 
 

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

(podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie,  
uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,  
reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego 
imieniu)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


