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

Pełna nazwa oferenta lub pieczęć z NIP 

 

Gmina Włoszczowa 

ul. Partyzantów 14 

29-100 Włoszczowa 

 

 

OFERTA PRZETARGOWA 

 

na realizację zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

       Świadczenie usług sprzętowo- transportowych dla Gminy Włoszczowa w latach 2009/2010  

1. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w zakresie rzeczowym zgodnym ze specyfikacją 

    istotnych warunków zamówienia w terminie do 31.07.2010 r . 

           2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem za cenę : 

               ZADANIE  NR  1 – środek transportowy    25-28 ton 

  netto.........................zł/tonokilometr  plus podatek VAT 22% .............zł, co stanowi kwotę 

brutto......................... zł/tonokilometr 

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

        ZADANIE  NR 2  - usługi koparko-ładowarką  

     netto ………………..zł/godz. plus podatek VAT 22%...................zł , co stanowi kwotę brutto 

     ……………… zł/godz. 

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

            ZADANIE NR 3 -  usługi równiarką 

     netto ………….…..zł/godz.  plus podatek VAT 22%.............zł , co stanowi kwotę  

    brutto……………  zł/godz. 

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

          ZADANIE NR 4 – środek transportowy o ładowności do 3 ton 

    netto ……….…..zł/godz. plus podatek VAT 22%.............zł, co stanowi kwotę 

brutto……………zł/godz.   

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



        ZADANIE NR 5 – środek transportowy o ładowności 12 – 15 ton   

    netto …………….zł/godz.  plus podatek VAT 22%............. zł, co stanowi kwotę 

brutto……………… zł/godz. 

     (słownie..................................................................................................................    

 

Oświadczam, Ŝe podane ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

 

3. Podmiot składający ofertę to:  

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

    …………………………………………………………………………………………… 

 
4. Oświadczam, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy 

ją bez zastrzeŜeń. 

5. Oświadczam, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu 

składania ofert. 

6. Oświadczam, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został 

zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach przedstawionych w projekcie umowy oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 

7. Oświadczam, iŜ w przypadku wyboru mojej oferty naleŜności z tytułu realizacji umowę naleŜy 

przekazywać na konto w Banku ........................................................, Nr rachunku 

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

8. Oferta zawiera .............. ponumerowanych stron wraz załącznikami (wymienić załączniki wg 

kolejności): 

1) ........................... 

2) ........................... 

3) ............................ 

 

 

 

.......................................................................................... 
Podpis 

(osoba upowaŜniona do reprezentowania oferenta) 
......................................................... 
             miejscowość, data 
 



Załącznik Nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA DZIAŁALNO ŚCI W ZAKRESIE 

OBJĘTYM ZAMÓWIENIEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik Nr 2 

 

 

 

Oświadczenie o nie podleganiu 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej powyŜej 14000 euro na 

 

              Świadczenie usług sprzętowo-transportowych dla Gminy Włoszczowa w latach 2009/2010 

 

 

 

Nazwa oferenta: ......................................................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................ NIP: ................................................ 

Nr tel.: .................................................................... Nr faxu: ....................................................... 

 

 

 

Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie przypadków i sytuacji 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 1 – 9 i ust. 2 pkt 1 – 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655). 

 

 

 

 

 
............................................      ............................................ 
            (miejscowość i data)        (podpis oferenta) 



Załącznik nr 3 
 

 

Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości powyŜej 14000 euro na zadanie p.n.: 

 

            Świadczenie usług sprzętowo-transportowych dla Gminy Włoszczowa w latach 2009/2010 

 

 

Nazwa oferenta: ......................................................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................ NIP: ................................................ 

Nr tel.: .................................................................... Nr faxu: ....................................................... 

 

 

 

 

Oświadczam zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), Ŝe: 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych niniejszym postępowaniem, 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 

potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 
............................................      ............................................ 
            (miejscowość i data)        (podpis oferenta) 

 

 

 

    

 


