
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
Nr sprawyZP.272.5.2019 
 
 
...................................................... 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 
............................................. 
(miejscowość, data) 
 
 
        Do 
        Gminy Ciechanów – Urząd Gminy 
         06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 
 

OFERTA 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa Wykonawcy) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
(dokładny adres Wykonawcy) 
REGON: ………………………………… NIP: ……………………………………………… 
Internet: http://.………………………… e-mail: ……………………………………………… 
numer kierunkowy: …………………………… Tel. ……………………………………………… 
Fax. ………………………………… 
Bank ………………………………………………………………………………………… 
Nr konta: ………………………………………………………………………………………… 
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ciechanów 
w sezonie zimowym 2019/2020”;   
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 
1) odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi przy pomocy pługa odśnieżającego, pługo-piaskarki, 
piaskarki na samochodzie ciężarowym - ............................... zł/godz. pracy netto + 8% VAT, 
czyli brutto .......................... zł/godz. (słownie: ……………………………………………… 
………………………………………………………………………) 
2) odśnieżanie piaskarko-ładowarką, koparko-ładowarką , rowniarką- ............................... zł/godz. 
Pracy netto + 8% VAT, czyli brutto ………........................….. zł/godz. (słownie: 
…………………………………………………………………………………………………) 
 3) Mieszanka do zwalczania gołoledzi …………………………….. cena za 1 tonę……………..zł  
 
 4) Czas reakcji na zgłoszenie (od 1 godziny do max 5 godzin ) …………………  godzin…   
słownie brutto……………………………………………………………………………..            . 
2. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy. do 
dnia 
31.12.2020 r. 
3. Oświadczamy, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie należne nam elementy wynagrodzenia 
wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia, 
w szczególności zaproponowane ceny obejmują koszty zużycia materiałów potrzebnych do 
zwalczania gołoledzi (tj. sól, piasek, itp.). 
4. Oświadczamy, iż każdy sprzęt odśnieżający służący do realizacji niniejszego zamówienia jest 



wyposażony w środki łączności (np. telefon komórkowy). 
5. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego 
skalkulowania naszej oferty. 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz 
z załączonymi do niej dokumentami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 
7. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach określonych w projekcie umowy. 
8. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
9. W przypadku wyboru naszej oferty przedstawicielem Wykonawcy podczas realizacji usługi 
będzie:  ………………………………………………………………………. 
10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany 
w warunkach udziału w postępowaniu, tj. 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 
11. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych . 
  tj.: 
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie 
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
12. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego z przyczyn wymienionych w art. 24 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych 
13. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy bez pomocy podwykonawców albo zamówienie 
zamierzamy zrealizować za pomocą podwykonawców. Zakres prac, które zamierzamy im 
powierzyć określony jest w załączniku do naszej oferty. 
(niepotrzebne skreślić) 
15. Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem 
upoważniamy 
następujące osoby: 
.................................................................................... tel. ................................................ 
.................................................................................... tel. ................................................ 
16. Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty: 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 



……………………………………………… 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
  


