
 

                                                                                                        …………………………

                                          

.......................................................................            (miejscowość, data) 

  ( Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

OFERTA  

 

na zadanie pn. : „Zimowe utrzymanie dróg” 

 

Ja (imię i 

nazwisko).......................................................................................................................... 

jako upoważniony przedstawiciel 

firmy.............................................................................................................................................. 

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

działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/ 

firm*:............................................................................................................................................. 

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

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

oświadczam, że: 

1. Po zapoznaniu się z warunkami zapytania ofertowego oferujemy wykonanie 

przedmiotowego zamówienia za :  

Część I - zamówienia 
I Rejon Grzybowa Góra  

Ulica droga Rodzaj 

wykonywanej 

usługi 

Długość drogi 

ul. Podlesie pługowanie 

posypywanie  

0,756 km 

ul. Słoneczna pługowanie 0,750 km 

ul. Sosnowa  pługowanie 

posypywanie 

0,300 km 

droga do leśniczówki pługowanie 0,400 km 

droga przy OSP pługowanie 0,250 km 

Łączna długość 2,456 km 

- Cena brutto za odśnieżanie 1 km drogi pługiem odśnieżnym na całej szerokości jezdni 

wynosi: ............................ zł (słownie złotych: …………..............................................) 

w tym podatek VAT w wysokości .….... % tj.: ....................... zł 

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

- Cena brutto za posypanie 1 km drogi piaskarką przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej 

na całej szerokości jezdni wraz z kosztem mieszanki wynosi: ............................ zł (słownie 

złotych: …………..............................................) w tym podatek VAT w wysokości .….... % 

tj.: ....................... zł słownie złotych:………………................................................................)

  

 

 

 



 

 

 

Część II - zamówienia 
II Rejon Skarżysko Kościelne  

ul. Polna  pługowanie 

posypywanie 

2,800 km 

ul. Południowa pługowanie 

posypywanie 

1,00 km 

Łączna długość 3,800 km 

- Cena brutto za odśnieżanie 1 km drogi pługiem odśnieżnym na całej szerokości jezdni 

wynosi: ............................ zł (słownie złotych: …………..............................................) 

w tym podatek VAT w wysokości .….... % tj.: ....................... zł 

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

- Cena brutto za posypanie 1 km drogi piaskarką przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej 

na całej szerokości jezdni wraz z kosztem mieszanki wynosi: ............................ zł (słownie 

złotych: …………..............................................) w tym podatek VAT w wysokości .….... % 

tj.: ....................... zł słownie złotych:………………................................................................) 

 

 

 

Część III - zamówienia 
III Rejon Skarżysko Kościelne  

ul. Szkolna  pługowanie 

posypywanie 

0,650 km 

ul. Szkolna kierunek 

PKP 

pługowanie 1,600 km 

  

ul. Leśna  pługowanie 0,500 km 

ul. Olszynki pługowanie 

posypywanie 

0,400 km 

ul. Spacerowa pługowanie 0,280 km 

ul. Krótka Pługowanie, 

posypywanie 

0,100 km 

ul. Dworska pługowanie 0,220 km 

ul. Łąkowa pługowanie 0,400 km 

ul. Wąska pługowanie 0,200 km 

ul. Graniczna  Pługowanie 

posypywanie 

0,400 km 

ul. Racławicka pługowanie 

posypywanie 

0,450 km 

droga Świerczek 

kierunek kapliczka 

pługowanie 0,300 km 

Droga pomiędzy ul. 

Szkolną a 

Świerczkiem 

pługowanie 2,000 km 

Droga do przystanku 

PKP 

pługowanie 0,550 km 

Łączna długość 8,050 km 

 



- Cena brutto za odśnieżanie 1 km drogi pługiem odśnieżnym na całej szerokości jezdni 

wynosi: ............................ zł (słownie złotych: …………..............................................) 

w tym podatek VAT w wysokości .….... % tj.: ....................... zł 

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

- Cena brutto za posypanie 1 km drogi piaskarką przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej 

na całej szerokości jezdni wraz z kosztem mieszanki wynosi: ............................ zł (słownie 

złotych: …………..............................................) w tym podatek VAT w wysokości .….... % 

tj.: ....................... zł słownie złotych:………………................................................................) 

 

Część IV - zamówienia 
IV Rejon Kierz Niedźwiedzi  

Droga Kierz 

Niedźwiedzi -

Gąsawy 

pługowanie 

posypywanie 

0,920 km 

ul. Boczna  pługowanie 

posypywanie 

0,400 km 

Droga od ul. 

Bocznej do 

zabudowań p. 

Mierników 

pługowanie 1,500 km 

Łączna długość 2,820 km 

- Cena brutto za odśnieżanie 1 km drogi pługiem odśnieżnym na całej szerokości jezdni 

wynosi: ............................ zł (słownie złotych: …………..............................................) 

w tym podatek VAT w wysokości .….... % tj.: ....................... zł 

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

- Cena brutto za posypanie 1 km drogi piaskarką przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej 

na całej szerokości jezdni wraz z kosztem mieszanki wynosi: ............................ zł (słownie 

złotych: …………..............................................) w tym podatek VAT w wysokości .….... % 

tj.: ....................... zł słownie złotych:………………................................................................) 

 

 

Część V - zamówienia 
V Rejon Lipowe Pole  

ul. Wesoła  

ul. Skarbowa 

Pługowanie, 

posypywanie 

1,200 km 

Droga do przystanku 

PKP 

Pługowanie, 

posypywanie 

0,500 km 

Łączna długość 1,700 km 

- Cena brutto za odśnieżanie 1 km drogi pługiem odśnieżnym na całej szerokości jezdni 

wynosi: ............................ zł (słownie złotych: …………..............................................) 

w tym podatek VAT w wysokości .….... % tj.: ....................... zł 

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

- Cena brutto za posypanie 1 km drogi piaskarką przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej 

na całej szerokości jezdni wraz z kosztem mieszanki wynosi: ............................ zł (słownie 

złotych: …………..............................................) w tym podatek VAT w wysokości .….... % 

tj.: ....................... zł słownie złotych:………………................................................................) 

 

 

 

 



Część VI - zamówienia 
VI Rejon Majków  

ul.  Pleśniówka pługowanie 

posypywanie 

1,000 km 

ul. Św. Anny 

ul. Dębowa 

pługowanie 

posypywanie 

3,280 km 

Droga do cmentarza pługowanie 

posypywanie 

0,200 km 

Szczepanów  pługowanie 0,800 km 

Rudka  pługowanie 1,100 km 

Droga do Państwa 

Rymarczyków  

pługowanie 0,250 km 

Parking przy szkole pługowanie 0,200 km 

Droga do Państwa 

Sławińskich 

pługowanie 0,500 km 

Stadnina Koni Młyn pługowanie 1,800 km 

Łączna długość 9,130 km 

- Cena brutto za odśnieżanie 1 km drogi pługiem odśnieżnym na całej szerokości jezdni 

wynosi: ............................ zł (słownie złotych: …………..............................................) 

w tym podatek VAT w wysokości .….... % tj.: ....................... zł 

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

- Cena brutto za posypanie 1 km drogi piaskarką przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej 

na całej szerokości jezdni wraz z kosztem mieszanki wynosi: ............................ zł (słownie 

złotych: …………..............................................) w tym podatek VAT w wysokości .….... % 

tj.: ....................... zł słownie złotych:………………................................................................) 

 

2. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

upływu  terminu  do składania ofert. 

 

4.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 01-01-2018r. do dnia 31-12-2018r. 

 

3. Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w powyższym postępowaniu. 

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy adres: ____________________________________________________________ 

 Numer faksu: ………………………………………………………………… 

 Adres e-mail:………………………………………………………………… 

    

              

………………………………. 

miejscowość /data      

  

               

 

                                                               

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

                                                              podpis/y osoby/osób  upoważnionej/ych  

                                                                                               do  reprezentowania firmy 

 


