
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

OFERTA 

    W odpowiedzi na ogłoszenie Zapytania ofertowego na zadanie „Świadczenie usług przy zimowym 

utrzymaniu dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w sezonie zimowym 

2022/2023” w imieniu wykonawcy1 

............................................................................................................................................ z siedzibą w 

................................................... przy ulicy ........................................ nr ........ tel. ................................. 

faks.................................. oświadczam, co następuje: 

1  Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu 

ofertowym na2; 

Część nr 1– wynajem wraz z operatorem ładowarki lub koparko-ładowarki na podwoziu kołowym z 

przeznaczeniem do odśnieżania dróg gruntowych i utwardzonych– 1 szt.   

Część nr 2 - świadczenie usług ręcznego odśnieżania i usuwania śliskości chodników, przystanków 

autobusowych i przejść dla pieszych  przez 3 – 4 osobowe ekipy wyposażone w narzędzia do 

odśnieżania i samochód do przewożenia ludzi i materiałów uszorstniających. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, która wynosi: 

2.1. część nr 1  – wynajem wraz z operatorem ładowarki lub koparko-ładowarki na podwoziu 

kołowym z przeznaczeniem do odśnieżania dróg gruntowych i utwardzonych – 1 szt; 

a) cena netto za 1 godzinę efektywnej pracy jednostki sprzętowej   ………....................................... zł 

podatek VAT 8 % ..................................................... zł cena brutto ..................................................... zł 

słownie …………………………………………………......................………………….……… zł (brutto), 

 

2.2. część nr 2  – świadczenie usług ręcznego odśnieżania i usuwania śliskości chodników, 

przystanków autobusowych i przejść dla pieszych przez ………………………… ekip  (Wpisać ilość ekip) 

wyposażonych w narzędzia do odśnieżania i samochód do przewożenia ludzi i materiałów 

uszorstniających. Każda ekipa będzie składać się z ………………………. osób; (Wpisać ilość osób w ekipie)                                                                                                                  

a) cena netto za 1 godzinę efektywnej pracy jednego pracownika z ekipy ……....................................... 

zł podatek VAT 8 % ..................................................... zł cena brutto ..................................................... 

zł słownie …………………………………………………......................………………….……… zł (brutto). 

 

3. Przystąpimy do usuwania skutków zimy na drogach w czasie nie dłuższym niż: ..…………. minut od 

momentu otrzymania od Zamawiającego telefonicznego zawiadomienia o rozpoczęciu prac przy 

zimowym utrzymaniu dróg.   

4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia i 

utrzymać w gotowość oferowane jednostki sprzętowe, kierowców/operatorów sprzętu i ekipy 



ręcznego odśnieżania w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym tj. od dnia zawarcia umowy do 

31-03-2023r. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami  Zapytania i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.  

6. Oświadczamy, że zawarty w Zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wymienionych 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na zainstalowanie urządzeń monitorujących GPS w naszych 

pojazdach i sprzętach wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia i akceptujemy je. 

9. Przedłożona przez nas oferta jest ważna w całości przez okres związania ofertą określony przez 

Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.  

10. Usługi objęte zamówieniem: 

1) zamierzamy wykonać sami *)  

2) zamierzamy wykonać przy udziale następujących podwykonawców (należy wskazać firmę 

podwykonawcy oraz część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierza podwykonawcy )*):  

Lp Firma podwykonawcy Część zamówienia, której wykonanie wykonawca 
powierza podwykonawcy 

1   

2   

3   

 

11. Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Składając niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, że 

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679 

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

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

       

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

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)  

 

1) W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane 

wszystkich wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika, 

2) Podkreślić część na którą Wykonawca składa ofertę. 

 *) niepotrzebne skreślić 


