
Załącznik Nr 1 
 

3/2020 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 

POWYŻEJ  30.000 EUR 
 

 
 

 

 

 

 

 

Dane dotyczące Wykonawcy 
 

Nazwa.................................................................................................................................. 

 

Siedziba......................................................................................................................................... 

 

Nr telefonu/faks............................................................................................................................. 

 

e-mail............................................................................................................................................ 

NIP................................................................................................................................................ 

 

REGON......................................................................................................................................... 

 

Uprawnionym do kontaktu z Zamawiającym jest ........................................................................  

 

telefon .......................................................... fax…………………….………………………….  

 

poczta e-mail …………….……………………………………………………..…………........ 

 

 Zamawiający: 

Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Jana Pawła II 16 

78-320 Połczyn-Zdrój 

www.ppkpolczyn.pl  

e-mail: sekretariat@ppkpolczyn.pl  

Godziny urzędowania : od  wtorku  do czwartku  w godz. 07.00 – 15.00 

                                             poniedziałek od 7.00 do 16.00 

                                             piątek od 7.00 do 14.00 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

wykonywanie usług utrzymania zimowego dróg miejskich i wiejskich Gminy Połczyn-

Zdrój w sezonie zimowym 2020/2021 ZADANIE Nr ……………………. 

 

 

Oferujemy wykonanie usług polegających na 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

za cenę jednostkową: netto................................... …………………..………………….. zł / 1h 

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

należny podatek VAT  8%  ................................................................................ zł/1h 

(słownie:........................................................………………........................................) 

Wartość brutto wynosi ………………………………………………..……………..….... zł/1h  

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

 

1. Oświadczamy, że: 

1) Oferujemy czas przystąpienia do likwidacji zdarzenia losowego od chwili zgłoszenia 

przez Zamawiającego - ………………………………………………………………. 

2) Zobowiązujemy się wykonywać usługi w terminie: do 31 marca 2021 roku 

3) Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego; 

4) akceptujemy warunki płatności; 

5) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ 

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

6) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty  

7) akceptujemy istotne postanowienia umowy zawarte we wzorze umowy w SIWZ i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego oraz akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia podany 

przez Zamawiającego, 

8) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, 

9) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia: 

a) ………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………… 

 

2. Oferta została złożona na ………… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych  od 

nr  ............. do nr ............. . 

 

 

 

 

 



3. Zastrzeżenie Wykonawcy 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U z 2019 roku, poz. 1843 z późniejszymi zmianami): 

     - żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa  

       w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

    - wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę  

      przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

      i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym    

      uczestnikom postępowania*: 

 

* - Wykonawca usuwa niepotrzebne 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

a)    

…    

    

 

4. Inne informacje Wykonawcy :  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7.  Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki: 

 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
……………………….. dn.  _ _ . _ _ . _ _ _ _                    ................................................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 



 


