
 

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

(nazwa i adres firmy)                                                                                                   (miejscowość, data) 

 

………………………………………………………… 

(NIP) 

 

……………………………………………..…………. 

(REGON) 

 
…………………………………………..…….….….. 

(nr  tel./fax) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

1). Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi odśnieżania dróg gminnych                       

w sezonie zimowym 2015/2016 oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym zamówieniem cenowym                   

nr Ir.271.1.9.2015 za cenę jednej godziny efektywnej pracy niżej wymienionym sprzętem: 

1. Ciągnik rolniczy z napędem na dwie osie wyposażony w pług do odśnieżania:  

………………………… KM ………….. – cena netto ………… zł + Vat ……. zł  = ……….. zł brutto 

………………………… KM ………….. – cena netto ………… zł + Vat ……. zł  = ……….. zł brutto 

………………………… KM ………….. – cena netto ………… zł + Vat ……. zł  = ……….. zł brutto 

………………………… KM ………….. – cena netto ………… zł + Vat ……. zł  = ……….. zł brutto 

2. Koparko-spycharka z napędem na dwie osie: 

………………………… KM ………….. – cena netto ………… zł + Vat ……. zł  = ……….. zł brutto 

………………………… KM ………….. – cena netto ………… zł + Vat ……. zł  = ……….. zł brutto 

………………………… KM ………….. – cena netto ………… zł + Vat ……. zł  = ……….. zł brutto 

3. Spycharko-ładowarka (fadroma, ładowarka teleskopowa): 

………………………… KM ………….. – cena netto ………… zł + Vat ……. zł  = ……….. zł brutto 

………………………… KM ………….. – cena netto ………… zł + Vat ……. zł  = ……….. zł brutto 

………………………… KM ………….. – cena netto ………… zł + Vat ……. zł  = ……….. zł brutto 

………………………… KM ………….. – cena netto ………… zł + Vat ……. zł  = ……….. zł brutto 

4. Równiarka: 

………………………… KM ………….. – cena netto ………… zł + Vat ……. zł  = ……….. zł brutto 

………………………… KM ………….. – cena netto ………… zł + Vat ……. zł  = ……….. zł brutto 

5. Inny sprzęt: 

………………………… KM ………….. – cena netto ………… zł + Vat ……. zł  = ……….. zł brutto 

………………………… KM ………….. – cena netto ………… zł + Vat ……. zł  = ……….. zł brutto 

………………………… KM ………….. – cena netto ………… zł + Vat ……. zł  = ……….. zł brutto 

2). Oferuję termin wykonania zamówienia w sezonie 2015/2016 

3). Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem 

konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 

 

 

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

                                                                                                                      (podpis osoby upoważnionej) 


