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............................................. 
pieczęć Wykonawcy 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Miasto Kobyłka 
ul. Wołomińska 1 
05 – 230 Kobyłka 

 

OFERTA 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC NA TERENIE MIASTA KOBYŁKA W SEZONIE 2018 /2019 

składam ofertę na wykonanie zamówienia 
 
Dane Wykonawcy: 
 
nazwa: ……………………………… 

adres: ………………………………. 

tel.: ………………………............ faks: ………………………………........(jeśli posiada) 

e-mail: ………………………(jeśli posiada)  strona: www. …………………........(jeśli posiada) 

NIP: ………………………………... REGON: ………………………………… 

w sprawach dotyczących postępowania osobą do kontaktu z zamawiającym jest:  
 
…………………………………… 
(imię i nazwisko, tel., ew. e-mail) 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 
przedsiębiorstwem1? 

[  ] Tak              [  ] Nie 
zaznaczyć właściwe 

 
Część oferty na stronach ……………………………… stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wypełnić wyłącznie w sytuacji, jeśli informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.). 
Jeżeli wykonawca zastrzeże część oferty, musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa (wykazanie to należy dołączyć do oferty). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
                                                
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 

36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 
milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 
milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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CZĘŚĆ I - UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W KOBYŁCE POPRZEZ 
ODŚNIEŻANIE ORAZ USUWANIE GOŁOLEDZI I ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ ULIC  

SKŁADAM OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
 
I. Cena oferty – waga kryterium 60,00% 
  

Stawki 
Oferowana cena 
jednostkowa 
brutto 

Przelicznik Wartość brutto zł 

a b c d = b * c 

stawka1 
odśnieżanie /płużenie/ ulic  

 

20 
godzin  

stawka 2 
posypywanie ulic 25% mieszanką piaskowo–solną (z wliczoną ceną 
zużytej mieszanki piaskowo–solnej)   

60 
godzin  

stawka 3 
odśnieżanie /płużenie/ ulic z równoczesnym posypywaniem ulic 25% 
mieszanką piaskowo–solną (z wliczoną ceną zużytej mieszanki 
piaskowo–solnej)  

100 
godzin  

stawka  4  
praca równiarki 
 cena odśnieżania  

1 mb drogi o szer  min 
4,0 m 

 
40 000,00 
metrów 

bieżących 

 

RAZEM: 

E 

Otrzymane wartości służą wyłącznie porównaniu ofert i ocenie czy proponowana przez wykonawcę stawka mieści się w 
kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

  
* liczby w kolumnie c są to szacunkowe wartości realizacji poszczególnej usługi powstałe na podstawie bieżących obserwacji 
Co daje łączną cenę oferty 
 
CENA OFERTOWA: 

 
E z tabeli powyżej 

 
/ brutto – z podatkiem od towarów i usług /  
 
............................................................................................... zł 
słownie: 
........................................................................................................................................ złotych  
Otrzymana cena oferty służy wyłącznie do porównania ofert i ocenie, czy oferta mieści się w kwocie, jaką zamawiający ma zamiar 
przeznaczyć na sfinansowania zamówienia i nie będzie podstawą do rozliczeń miedzy stronami. 
 

/Jeżeli wykonawca pomyli się przy wyliczeniach matematycznych (oczywista omyłka rachunkowa) zamawiający poprawi omyłki przyjmując 
za właściwe stawki z kolumny „b”. 
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II. Skrócenie czasu doprowadzenia ulic standardu IV do przejezdności (należy wyraźnie 
wskazać oferowany wariant – np. zakreślić) - waga kryterium 20,00% 

 
Oferuję doprowadzenie ulic standardu IV do przejezdności w ciągu 5 godzin od ustania 
opadu (S = 0).* 

albo 
Oferuję doprowadzenie ulic standardu IV do przejezdności w ciągu 4 godzin od ustania 
opadu  (S = 10,00).* 

albo 
Oferuję doprowadzenie ulic standardu IV do przejezdności w ciągu 3 godzin od ustania 
opadu (S = 20,00).* 
 
* Należy wskazać jeden oferowany wariant. Jeżeli wykonawca nie wskaże żadnego wariantu lub wskaże więcej niż jeden wariant, wówczas 
zamawiający uzna, że wykonawca oferuje doprowadzenie ulic do standardu IV do przejezdności w ciągu 5 godzin od ustania opadu              
(S = 0,00). 
 
III. Potencjał sprzętu (należy wyraźnie wskazać oferowany wariant – np. zakreślić)  - 

waga kryterium 20,00% 
 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pługopiaskarkami lub ciągnikami (kryterium nie 
dotyczy równiarek) o dacie produkcji nie starszej niż 2009 r. (rok produkcji najstarszej 
pługopiaskarki lub ciągnika) Ps = 20,00.* 

albo 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pługopiaskarkami lub ciągnikami (kryterium nie 
dotyczy równiarek) o dacie produkcji nie starszej niż 2008 r. (rok produkcji najstarszej 
pługopiaskarki lub ciągnika) Ps = 14,00.* 

albo 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pługopiaskarkami lub ciągnikami (kryterium nie 
dotyczy równiarek) o dacie produkcji nie starszej niż 2007 r. (rok produkcji najstarszej 
pługopiaskarki lub ciągnika) Ps = 9,00.* 

albo 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pługopiaskarkami lub ciągnikami (kryterium nie 
dotyczy równiarek) o dacie produkcji nie starszej niż 2006 r. (rok produkcji najstarszej   
pługopiaskarki lub ciągnika) Ps = 5,00.* 

albo 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pługopiaskarkami lub ciągnikami (kryterium nie 
dotyczy równiarek) o dacie produkcji nie starszej niż 2005 r. (rok produkcji najstarszej 
pługopiaskarki lub ciągnika) Ps = 2,00.* 

albo 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pługopiaskarkami lub ciągnikami (kryterium nie 
dotyczy równiarek) o dacie produkcji 2004 r. lub starszymi (rok produkcji najstarszej 
pługopiaskarki lub ciągnika) Ps = 0,00.* 
* Należy wskazać jeden oferowany wariant. Jeżeli wykonawca nie wskaże żadnego wariantu lub wskaże więcej niż jeden wariant, wówczas 
zamawiający uzna, że wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia pługopiaskarkami lub ciągnikami (kryterium nie dotyczy 
równiarek) o dacie produkcji 2004 r. lub starszymi. (Ps = 0,00). 

 



 WZP.271.47.2018 Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 
 

 

 

IV. Przedstawiam numer telefonu………………………………………………………… 
 
i adres e-mail: ………………………………………………………… 
 
na które zamawiający będzie wysyłał zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia. 
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CZĘŚĆ II – UTRZYMANIE CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH 
I CHODNIKÓW POPRZEZ ODŚNIEŻANIE ORAZ USUWANIE GOŁOLEDZI 
I ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ  
 

SKŁADAM OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
 
I. Cena oferty – waga kryterium 60,00% 
  

Stawka 
Oferowana cena 

jednostkowa 
brutto 

Przelicznik Wartość brutto zł 

a b c d = b * c 

Stawka 1 
odśnieżanie /płużenie/ ciągów pieszo-rowerowych i 
chodników z równoczesnym posypywaniem 25% 
mieszanką piaskowo–solną na długości 10 km (z wliczoną 
ceną zużytej mieszanki piaskowo–solnej)  

 

10 akcji 

 

Stawka 2 
usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej poprzez 
posypywanie 25% mieszanką piaskowo–solną ciągów 
pieszo-rowerowych i chodników na szerokości 1-1,5 m Cena za 1km 

50 km 

 

RAZEM: 
 

Otrzymane wartości służą wyłącznie porównaniu ofert i ocenie czy proponowana przez wykonawcę stawka mieści 
się w kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
 

E 
  
* liczby w kolumnie c są to szacunkowe wartości realizacji poszczególnej usługi powstałe na podstawie bieżących obserwacji 
Co daje łączną cenę oferty 
 
CENA OFERTOWA: 

 
E z tabeli powyżej 

 
/ brutto – z podatkiem od towarów i usług /  
 
............................................................................................... zł 
słownie: 
........................................................................................................................................ złotych  
Otrzymana cena oferty służy wyłącznie do porównania ofert i ocenie, czy oferta mieści się w kwocie, jaką zamawiający ma zamiar 
przeznaczyć na sfinansowania zamówienia i nie będzie podstawą do rozliczeń miedzy stronami. 
 

/Jeżeli wykonawca pomyli się przy wyliczeniach matematycznych (oczywista omyłka rachunkowa) zamawiający poprawi omyłki przyjmując 
za właściwe stawki z kolumny „b”. 
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II. Kryterium – Czas reakcji R (waga kryterium 40,00%): 
 
 
Oferuję, że w ciągu 6 godzin przystąpię do realizacji zleconych prac (R = 0,00 pkt) 

 
Jeżeli wykonawca chce otrzymać punkty w tym kryterium może zaoferować krótszy (niż maksymalny – 6 godzin) 
termin przystąpienia do prac (2 godziny lub 4 godziny), wówczas musi jednocześnie określić oferowaną opcję – 
2 godziny albo 4 godziny. 
 

 
 
 

 Zaoferowany czas reakcji (po 
ustaniu opadu śniegu) 

Punkty otrzymane w tym 
kryterium R= 

 
2 godziny 40 pkt. 

 
4 godziny 20 pkt. 

Maksymalny czas reakcji to 6 godzin. Jeżeli wykonawca nie zaoferuje krótszego czasu 
reakcji, wówczas nie otrzyma punktów w tym kryterium (R = 0,00) 

 
 

 
V. Przedstawiam numer telefonu………………………………………………………… 
 
i adres e-mail: ………………………………………………………… 
 
na które zamawiający będzie wysyłał zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia. 
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CZĘŚĆ III – ZAKUP I DOSTAWA MIESZANKI PIASKOWO-SOLNEJ. 
 

SKŁADAM OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
 
I. Cena oferty – waga kryterium 100,00% 
  

Stawka 
Oferowana cena 
jednostkowa 
brutto 

Przelicznik Wartość brutto zł 

a b c d = b * c 

sukcesywna dostawa we wskazane przez zamawiającego miejsce 48 ton 
25% mieszanki piaskowo-solnej 

cena 1 tony 

48 
ton  

 
CENA OFERTOWA: 

 
D  z tabeli powyżej 

 
/ brutto – z podatkiem od towarów i usług /  
 
............................................................................................... zł 
słownie: 
........................................................................................................................................ złotych  
Otrzymana cena oferty służy wyłącznie do porównania ofert i ocenie, czy oferta mieści się w kwocie, jaką zamawiający ma zamiar 
przeznaczyć na sfinansowania zamówienia i nie będzie podstawą do rozliczeń miedzy stronami. 
 

/Jeżeli wykonawca pomyli się przy wyliczeniach matematycznych (oczywista omyłka rachunkowa) zamawiający poprawi omyłki przyjmując 
za właściwe stawki z kolumny „b”. 

 
II. Przedstawiam numer telefonu………………………………………………………… 
 
i adres e-mail: ………………………………………………………… 
 
na które zamawiający będzie wysyłał zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia. 
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I. Składając niniejszą ofertę w imieniu i na rzecz wykonawcy: 
1) świadomy/ma odpowiedzialności wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 

Kodeks karny (Dz. U. z 2018 poz. 1600) oświadczam, że spełniam warunki udziału 
określone w niniejszym postępowaniu oraz nie podlegam wykluczeniu na podstawie 
przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej ustawą PZP  
w niniejszym postępowaniu;  

 
…………………………………. 

- podpis przedstawiciela wykonawcy 

albo 

- podpisy przedstawicieli wszystkich wykonawców 

występujących wspólnie (np. konsorcjum, Spółka Cywilna) 

 

 

2) Oświadczenia wypełniane wyłącznie, jeżeli wykonawca polega na potencjale, innych 
podmiotów (podmiotów trzecich). Wypełnia podmiot trzeci. Wymagany jest 
oryginalny podpis osoby reprezentującej podmiot trzeci. 

 
a) ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA NA RZECZ 
WYKONAWCY ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ  
Ja niżej podpisany …………………………… imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot trzeci 
reprezentując ……………………………………………… nazwa podmiotu trzeciego 
oświadczam, iż Wykonawca …………………………… nazwa wykonawcy składającego ofertę 

może polegać na moim: 
- osobach (wykonawca wskazuje  podmiot trzeci, jako podwykonawcę w tabeli w ust. 3),* 
- sprzęcie (wykonawca wskazuje  podmiot trzeci, jako podwykonawcę w tabeli w ust. 3).* 
* niepotrzebne skreślić 

W związku z powyższym zobowiązuję się do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów do realizacji przedmiotowego zamówienia. 
 
 

      
 …………………………………………. 

      (podpis umocowanego przedstawiciela podmiotu trzeciego) 
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b) Oświadczenie obowiązkowe jeżeli wykonawca polega na potencjale podmiotu 
trzeciego (wypełnione zostało oświadczenie z litery a) 
świadomy/ma odpowiedzialności wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600) oświadczam, że nie podlegam 
wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej ustawą 
PZP  w niniejszym postępowaniu; 

            
      …………………………………………. 

      (podpis umocowanego przedstawiciela podmiotu trzeciego) 

 
 

3) oświadczam, że powierzę */nie powierzę * części zadania podwykonawcom; 
* niepotrzebne skreślić 

Wykazać wszystkich podwykonawców. Jeżeli wykonawca polega na potencjale podmiotu 
trzeciego (w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia – art. 22a ust. 4 ustawy PZP) w poniższej tabeli musi 
wskazać co najmniej te podmioty jako podwykonawców 
 

Lp. 
Opis części zamówienia (zakres 

usług), którą Wykonawca 
zamierza powierzyć 
Podwykonawcom 

Nazwa i adres Podwykonawcy 
(należy podać, o ile jest to wiadome 

Wykonawcy) 

Wartość lub procentowa część 
zamówienia, jaka zostanie 

powierzona Podwykonawcy  
(nieobowiązkowo) 

wy p e łn ić ,  j e ż e l i  d o ty c z y  

1   

 

 
W przypadku powierzenia części prac podwykonawcom wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną 
odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

 

 
 …………………………… 
                                                                                                                                   podpis osoby upoważnionej 
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4) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 

 
…………………………………. 

 podpis wykonawcy 
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

5) W celu usprawnienia procesu wyboru wykonawcy zamawiający zachęca wykonawców, którzy nie należą 
do żadnej grupy kapitałowej, (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2018, poz. 798 z późn. zm. )), do złożenia oświadczenia o tym, że nie należą do 
grupy kapitałowej. Stosowne oświadczenie w tym zakresie muszą złożyć oddzielnie wszyscy wykonawcy 
występujący wspólnie. 
OŚWIADCZENIE NIEOBOWIĄZKOWE 

Nie należę do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                   
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.) 

 

 

  ……………………………. 

- podpis wykonawcy 

lub 

- podpisy przedstawicieli wszystkich 
wykonawców występujących wspólnie (np. 
konsorcjum, Spółka Cywilna) – KAŻDY 
WYKONAWCA WYSTĘPUJĄCY 
WSPÓLNIE SKŁADA OSOBNE 
OŚWIADCZENIE 

 

6) W celu usprawnienia procesu wyboru wykonawcy zamawiający zachęca wykonawców do dołączenia do 
oferty dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz złożenia 
poniższego oświadczenia. 
OŚWIADCZENIE NIEOBOWIĄZKOWE 

Dołączone do oferty dokumenty należy wykorzystać w niniejszym postępowaniu 
w celu weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

……………………………………. 
podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
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7) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. 
Spółka Cywilna, konsorcjum) – art. 23 ustawy 
Ustanawiamy pełnomocnika ………………………………………………………….. 
do reprezentowania nas w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
………………………….. 

podpisy przedstawicieli wszystkich wykonawców 
występujących wspólnie (np. Spółka Cywilna, 

konsorcjum) 

 

 

 
Jeżeli w powyższych tabelach jest za mało miejsca na umieszczenie wszystkich informacji wykonawca może dołączyć do oferty odpowiedniej 
wielkości tabele zawierające te same dane jak w tabelach z niniejszego załącznika. 
W przypadku ofert składanych wspólnie, niniejszą ofertę podpisuje pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie 
lub wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. 

W przypadku oferty składanej wspólnie wszędzie, gdzie jest użyta liczba pojedyncza, a zasady gramatyki wymagają liczby mnogiej, przyjmuje 
się, że użyto liczby mnogiej. 

W przypadku wyboru niniejszej oferty stanowić ona będzie załącznik nr 1 do umowy. 
Ofertę składam na ……… kolejno ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
         

……………………………………… 
 

      ……………………………………… 
 

      ……………………………………… 
 

      ……………………………………… 


