
ZP.07/2013 
 

„Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Gminy Krynica-Zdrój”. 
 

         Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Nazwa firmy (Wykonawcy): ……………….………..……………………………….……… 

 

Adres Wykonawcy: ……………………………….……………………………………….. 

 

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

 

REGON: …………………………………………… 

 

NIP: ………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………….……... 
                                          (Numer telefonu i faksu Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym) 

 

 

OFERTA 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: 

 

 „Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2013/2014 

na terenie Gminy Krynica-Zdrój.” 

 

Część 1 przedmiotu zamówienia: 

„Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014 w miejscowości Tylicz.” 

zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek VAT 

zgodnie z obowiązującą stawką (wpisać kwotę z kol. D – tabeli) : 

……………………………………zł 

słownie:…..……………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………złotych 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Długość dróg 

gminnych 

w km 

 

Cena brutto w PLN  

za 1 km dobowego 

zimowego utrzymania 

dróg gminnych 

 

 

Ilość dni – zimowego 

utrzymania dróg w 

sezonie zimowym 

2013/2014 

 

Cena brutto w PLN za 5 

miesięcy zimowego 

utrzymania dróg 

gminnych 

(15.11.2013 r.  – 

15.04.2014 r.) 

(AxBxC) 

A B C D 

 

10,338 

 

 152  

 

 



ZP.07/2013 
 

„Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Gminy Krynica-Zdrój”. 
 

Część 2 przedmiotu zamówienia: 

„Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014 w miejscowości Muszynka.” 

zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek VAT 

zgodnie z obowiązującą stawką (wpisać kwotę z kol. D – tabeli) : 

……………………………………zł 

słownie:…..……………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………złotych 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Długość dróg 

gminnych 

w km 

 

Cena brutto w PLN  

za 1 km dobowego 

zimowego utrzymania 

dróg gminnych 

 

 

Ilość dni – zimowego 

utrzymania dróg w 

sezonie zimowym 

2013/2014 

 

Cena brutto w PLN za 5 

miesięcy zimowego 

utrzymania dróg 

gminnych 

(15.11.2013 r.  – 

15.04.2014 r.) 

(AxBxC) 

A B C D 

 

2,481 

 

 152  

 

 

Część 3 przedmiotu zamówienia: 

„Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014 w miejscowości Polany.” 

zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek VAT 

zgodnie z obowiązującą stawką (wpisać kwotę z kol. D – tabeli) : 

……………………………………zł 

słownie:…..……………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………złotych 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Długość dróg 

gminnych 

w km 

 

Cena brutto w PLN  

za 1 km dobowego 

zimowego utrzymania 

dróg gminnych 

 

 

Ilość dni – zimowego 

utrzymania dróg w 

sezonie zimowym 

2013/2014 

 

Cena brutto w PLN za 5 

miesięcy zimowego 

utrzymania dróg 

gminnych 

(15.11.2013 r.  – 

15.04.2014 r.) 

(AxBxC) 

A B C D 

 

2,785 

 

 152  

 



ZP.07/2013 
 

„Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Gminy Krynica-Zdrój”. 
 

Część 4 przedmiotu zamówienia: 
„Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014 w miejscowości 

Mochnaczka Niżna.”  

zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek VAT 

zgodnie z obowiązującą stawką (wpisać kwotę z kol. D – tabeli) : 

……………………………………zł 

słownie:…..……………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………złotych 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Długość dróg 

gminnych 

w km 

 

Cena brutto w PLN  

za 1 km dobowego 

zimowego utrzymania 

dróg gminnych 

 

 

Ilość dni – zimowego 

utrzymania dróg w 

sezonie zimowym 

2013/2014 

 

Cena brutto w PLN za 5 

miesięcy zimowego 

utrzymania dróg 

gminnych 

(15.11.2013 r.  – 

15.04.2014 r.) 

(AxBxC) 

A B C D 

 

4,752 

 

 152  

 

Część 5 przedmiotu zamówienia: 
„Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014 w miejscowości 

Mochnaczka Wyżna.”  

zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek VAT 

zgodnie z obowiązującą stawką (wpisać kwotę z kol. D – tabeli) : 

……………………………………zł 

słownie:…..……………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………złotych 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Długość dróg 

gminnych 

w km 

 

Cena brutto w PLN  

za 1 km dobowego 

zimowego utrzymania 

dróg gminnych 

 

 

Ilość dni – zimowego 

utrzymania dróg w 

sezonie zimowym 

2013/2014 

 

Cena brutto w PLN za 5 

miesięcy zimowego 

utrzymania dróg 

gminnych 

(15.11.2013 r.  – 

15.04.2014 r.) 

(AxBxC) 

A B C D 

 

4,680 

 

 152  

 



ZP.07/2013 
 

„Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Gminy Krynica-Zdrój”. 
 

Część 6 przedmiotu zamówienia: 

„Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014 w miejscowości Czyrna.” 

zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek VAT 

zgodnie z obowiązującą stawką (wpisać kwotę z kol. D – tabeli) : 

……………………………………zł 

słownie:…..……………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………złotych 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Długość dróg 

gminnych 

w km 

 

Cena brutto w PLN  

za 1 km dobowego 

zimowego utrzymania 

dróg gminnych 

 

 

Ilość dni – zimowego 

utrzymania dróg w 

sezonie zimowym 

2013/2014 

 

Cena brutto w PLN za 5 

miesięcy zimowego 

utrzymania dróg 

gminnych 

(15.11.2013 r.  – 

15.04.2014 r.) 

(AxBxC) 

A B C D 

 

3,220 

 

 152  

 

Część 7 przedmiotu zamówienia: 

„Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014 w miejscowości Berest.” 

zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek VAT 

zgodnie z obowiązującą stawką (wpisać kwotę z kol. D – tabeli) : 

……………………………………zł 

słownie:…..……………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………złotych 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Długość dróg 

gminnych 

w km 

 

Cena brutto w PLN  

za 1 km dobowego 

zimowego utrzymania 

dróg gminnych 

 

 

Ilość dni – zimowego 

utrzymania dróg w 

sezonie zimowym 

2013/2014 

 

Cena brutto w PLN za 5 

miesięcy zimowego 

utrzymania dróg 

gminnych 

(15.11.2013 r.  – 

15.04.2014 r.) 

(AxBxC) 

A B C D 

 

9,040 

 

 152  

 

 



ZP.07/2013 
 

„Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Gminy Krynica-Zdrój”. 
 

Część 8 przedmiotu zamówienia: 

„Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014 w miejscowości Piorunka.” 

zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek VAT 

zgodnie z obowiązującą stawką (wpisać kwotę z kol. D – tabeli) : 

….………………………………zł 

słownie:…..……………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………złotych 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Długość dróg 

gminnych 

w km 

 

Cena brutto w PLN  

za 1 km dobowego 

zimowego utrzymania 

dróg gminnych 

 

 

Ilość dni – zimowego 

utrzymania dróg w 

sezonie zimowym 

2013/2014 

 

Cena brutto w PLN za 5 

miesięcy zimowego 

utrzymania dróg 

gminnych 

(15.11.2013 r.  – 

15.04.2014 r.) 

(AxBxC) 

A B C D 

 

3,800 

 

 152  

 

 

1. Zamówienie wykonamy w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń. oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do złożenia 

niniejszej oferty i wykonania zamówienia. 

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do 

zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

5. Część/i zamówienia, jakie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om (o ile dotyczy) 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

6. Oferta zawiera ………………….zapisanych i ponumerowanych stron. 

 

 

 

………………………,dnia……….2013r.                               ……………………………………….. 
                                                                                                                podpis osoby  uprawnionej 


