
                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 
 

___________________ 
     (pieczęć  Wykonawcy) 

RGK.7021.1.36.2018 
 

Formularz ofertowy 

O F E R T A 
Odpowiadając  na zaproszenie  do składania  ofert  na wykonanie usługi zimowego utrzymania w 
zakresie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rybno w sezonie zimowym 
2018/2019  -  dla 2 rejonów obszarowych: 
REJON OBSZAROWY Nr 1 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie 
wsi: Wężyki, Sarnów, Antosin, Karolków Rybnowski, Nowa Wieś, Aleksandrów, część m. Rybno: 
ul. Borowa, ul. Szkolna, ul. Osiedle XXX lecia oraz parking przy Zespole Szkół w Rybnie - ok. 36 
km, zgodnie z załącznikiem graficznym,                                           
1. Oferujemy wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu  

przedmiotu zamówienia za cenę brutto:   ..........................................................zł/godz. 

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

Posiadamy następujący sprzęt , który będzie wykorzystany do odśnieżania  ....................................... 

................................................................................................................................................................ 

2. Termin realizacji zamówienia:  ....................................................................................................... 

3. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do  wykonywania  działalności objętej  przedmiotem 
zamówienia, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobowym umożliwiającym  realizację zamówienia. 
4. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej  
wykonanie zamówienia. 
5. Oświadczamy, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki akceptujemy i 
zobowiązujemy się, w przypadku uznania przez Zamawiającego naszej oferty za   
najkorzystniejszą, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez  Zamawiającego. 
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
 
  ......................................................................                                         ............................................................................. 
               (miejscowość, data)                                                                                 (podpis i pieczęć  Wykonawcy ) 
 
Załączniki: 
 
1.  ............................................................ 

2.  ............................................................ 

3. ............................................................. 

4. ............................................................. 

5. ............................................................. 

6. ............................................................. 

                                                                                             
Dane kontaktowe do osoby upoważnionej do kontaktu z zamawiającym 
 
………………………………………………………………………………………………… 



 
Załącznik Nr 2 

__________________ 
     (pieczęć  Wykonawcy) 
 

RGK.7021.1.36.2018 
 

Formularz ofertowy 

O F E R T A 
Odpowiadając  na zaproszenie  do składania  ofert  na wykonanie usługi zimowego utrzymania w 
zakresie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rybno w sezonie zimowym 
2018/2019  -  dla 2 rejonów obszarowych: 
REJON OBSZAROWY Nr 3 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie 
wsi : część. m. Jasieniec, Złota, Wesoła, Konstantynów, Bronisław, część m. Nowy Szwarocin, 
część m. Erminów – ok. 29 km, zgodnie z załącznikiem graficznym. 
1.Oferujemy wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu  

przedmiotu zamówienia za cenę brutto:   ..........................................................zł/godz. 

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

Posiadamy następujący sprzęt , który będzie wykorzystany do odśnieżania  ....................................... 

................................................................................................................................................................ 

2. Termin realizacji zamówienia:  ....................................................................................................... 

3. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do  wykonywania  działalności objętej  przedmiotem  
zamówienia, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobowym umożliwiającym  realizację zamówienia. 
4. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej  
wykonanie zamówienia. 
5. Oświadczamy, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki akceptujemy i 
zobowiązujemy się, w przypadku uznania przez Zamawiającego naszej oferty za   
najkorzystniejszą, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez  Zamawiającego. 
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
......................................................................                                         ............................................................................. 
               (miejscowość, data)                                                                                 (podpis i pieczęć  Wykonawcy ) 
 
       
                                                                            
Załączniki: 
 
1. ............................................................ 

2 ............................................................ 

3............................................................. 

4............................................................. 

5............................................................. 

6............................................................. 

Dane kontaktowe do osoby upoważnionej do kontaktu z zamawiającym 
 
………………………………………………………………………………………………………… 



 

Załącznik Nr 3 

______________________ 
     (pieczęć  Wykonawcy) 

 
RGK.7021.1.36.2018 
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 
Ja niżej podpisany/a ............................................................................................................................... 

                     (imię i nazwisko) 

 

prowadzący/a działalność gospodarczą pod nazwą ............................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

            (nazwa przedsiębiorstwa) 

z siedzibą ............................................................................................................................................... 

      (dokładny adres) 

NIP ...........................................................oświadczam, iż nie jestem / jestem płatnikiem podatku 

VAT  i zobowiązuję się do przeznaczenia całej kwoty uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego 

podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 

 

......................................................................                                         ............................................................................. 
               (miejscowość, data)                                                                                 (podpis i pieczęć  Wykonawcy ) 
 
 

             
                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 4 

______________________ 
     (pieczęć  Wykonawcy) 

 
RGK.7021.1.36.2018 
 

 

WYKAZ SPRZĘTU  

(potencjał techniczny) 

                                        

 
 

Nazwa sprzętu 

 
Typ sprzętu 

(ciągnik, równiarka, samochód 
koparko-ładowarkę itp.) 

 

Sprzęt własny / udostępniony przez 
inny podmiot * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
*  należy wpisać „dysponuję” lub „udostępniony przez inny podmiot” w przypadku udostępnienia  
    sprzętu przez inny podmiot wykonawca jest zobowiązany załączyć pisemne zobowiązanie tego  
    podmiotu do udostępnienia sprzętu. 

 

 

 

 ......................................................................                                         ............................................................................. 
               (miejscowość, data)                                                                                 (podpis i pieczęć  Wykonawcy ) 
 

 

                
                                                                                           
                  
 

 

 


