
______________________________________
Załącznik nr 1a

______________________________________

______________________________________
                Imię i nazwisko, adres zamieszkania
               lub pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w postępowaniu na:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2012/2013”, w zakresie 
odśnieżania  i  zwalczania  śliskości  zimowej  świadczone  sprzętem  Wykonawcy  i  materiałami  do  zwalczania 
śliskości Zamawiającego, z podziałem na 5 rejonów według załącznika nr 4

oferujemy, wykonanie usługi sprzętem:

Rejon   nr     .........     - teren działania, drogi gminne wg szkicu z załącznika nr 4

Lp. Rodzaj sprzętu Cena jednostkowa w zł
za godz. pracy brutto

1 2 3

1.
Pług 
- nośnik, ciągnik rolniczy (o mocy minimum 75KM) z pługiem lemieszowy 
średnim - szerokość robocza min. 2,50 m

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy  się  z  warunkami  zamówienia   i nie wnosimy do niej  zastrzeżeń oraz
dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie i zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu
terminu składania ofert.

3. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami, bez udziału podwykonawców.
4. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w terminie wskazanym 
w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszych ofert. 
5. Przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia  31.03.2013 r.
6. Akceptujemy projekt umowy wraz z warunkami płatności.
7. Oferta została złożona na ........ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.
8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1) .....................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................... 
3) ..................................................................................................................................... 
4) ..................................................................................................................................... 
5) .....................................................................................................................................
6) .....................................................................................................................................

.__________________ dnia _________________
            Miejscowość

_________________________________
     Imiona i nazwiska, podpisy osób uprawnionych

              do reprezentowania wykonawcy



______________________________________
Załącznik nr 1b

______________________________________

______________________________________
                Imię i nazwisko, adres zamieszkania
               lub pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w postępowaniu na:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2012/2013”, w zakresie 
odśnieżania  i  zwalczania  śliskości  zimowej  świadczone  sprzętem  Wykonawcy  i  materiałami  do  zwalczania 
śliskości Zamawiającego,

oferujemy, wykonanie usługi sprzętem:

1. Teren działania wszystkie drogi gminne – zgodnie z załącznikiem nr 4

Lp. Rodzaj sprzętu Cena jednostkowa w zł
za 1km pracy brutto

1 2 3

1.

Pługopiaskarka
- nośnik, pojazd samochodowy ład. pow. 8 t o napędzie na 1 lub więcej osi
- piaskarka o ład. powyżej 6 t
- pług lemieszowy średni z lemieszem gumowym lub z tworzywa sztucznego

2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami  zamówienia  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń  oraz
dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie i zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu
terminu składania ofert..

4. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami, bez udziału podwykonawców.

5. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w terminie wskazanym
w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej ofert. 

6. Przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia  31.12.2012r.
7. Akceptujemy projekt umowy wraz z warunkami płatności.
8. Oferta została złożona na ........ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.
9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1)  .....................................................................................................................................
2)  ..................................................................................................................................... 
3)  ..................................................................................................................................... 
4)  ..................................................................................................................................... 
5)  .....................................................................................................................................
6)  .....................................................................................................................................

.__________________ dnia _________________
            Miejscowość

_________________________________
     Imiona i nazwiska, podpisy osób uprawnionych

              do reprezentowania wykonawcy


