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„Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Krynica-Zdrój”. 
 

                  Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 

pieczęć Wykonawcy 

O F E R T A  

 
NAZWA WYKONAWCY ..............................................................................................................................  

ADRES WYKONAWCY ................................................................................................................................  

TELEFON  ...................................................................................................................................................  

FAX ............................................................................................................................................................  

E-MAIL ......................................................................................................................................................  

STRONA WWW .........................................................................................................................................  

NIP ............................................................................................................................................................ 

REGON ......................................................................................................................................................  

NR RACHUNKU BANKOWEGO ..................................................................................................................  

ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 

33- 380  Krynica-Zdrój,  ul. Kraszewskiego 37 

tel: (+48)  18  471 28 71, fax: (+48) 18 472 52 67 

e-mail: mpgk@mpgk-krynica.pl 

www.mpgk-krynica.pl 

NIP:  734-001-05-96,     REGON:  490025799-17-113,   KRS:  0000 167961 

Konto bankowe:  PKO BP o/Nowy Sącz  nr  641020 3453 0000 8302 0008 6967 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zamówień 

Publicznych na stronie internetowej www.mpgk-krynica.pl  jak również na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Zamawiającego na dostawę pn: 

„ Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym  2017/2018 roku na terenie  Gminy 

Krynica-Zdrój ” 

Część 1 przedmiotu zamówienia: 
„Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 w miejscowości Tylicz.” zobowiązujemy 
się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującą 
stawką (wpisać kwotę z kol. F – tabeli) : 

……………………………………zł 

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

…………………………………… złotych 

zgodnie z poniższą tabelą: 

mailto:mpgk@mpgk-krynica.pl
http://www.mpgk-krynica.pl/
http://www.mpgk-krynica.pl/


ZP.05.2017 
 

„Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Krynica-Zdrój”. 
 

 
Długość dróg 

gminnych 
w km 

 
Cena netto w 

PLN  
za 1 km 

dobowego 
zimowego 
utrzymania 

dróg gminnych 
 

 
Ilość dni – 
zimowego 
utrzymania 

dróg w 
sezonie 

zimowym 
2017/2018 

 
Cena netto w PLN 

za   
4,5 miesięcy 
zimowego 

utrzymania dróg 
gminnych 

(15.11.2017 r.   
- 31.03.2018 r.) 

(AxBxC) 

 
   
 
 
     Vat ( 8%) 
      w PLN 

Cena brutto w 
PLN za                   

4,5 miesięcy 
zimowego 
utrzymania 

dróg 
gminnych 

(15.11.2017 r.   
- 31.03.2018 r.) 
         (D+E) 

            A              B              C               D           E           F 

 

11,128 

 

 137  

  

 

Część 2 przedmiotu zamówienia: 
„Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 w miejscowości Muszynka.” 
zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek VAT zgodnie z 
obowiązującą stawką (wpisać kwotę z kol. F – tabeli) : 

……………………………………zł 

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

…………………………………… złotych 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Długość dróg 

gminnych 
w km 

 
Cena netto w 

PLN  
za 1 km 

dobowego 
zimowego 
utrzymania 

dróg gminnych 
 

 
Ilość dni – 
zimowego 
utrzymania 

dróg w 
sezonie 

zimowym 
2017/2018 

 
Cena netto w PLN 

za   
4,5 miesięcy 
zimowego 

utrzymania dróg 
gminnych 

(15.11.2017 r.  
- 31.03.2018 r.) 

(AxBxC) 

 
   
 
  Vat ( 8%) 
      w PLN 
 

Cena brutto w 
PLN za                   

4,5 miesięcy 
zimowego 
utrzymania 

dróg 
gminnych 

(15.11.2017 r.   
- 31.03.2018 r.) 
         (D+E) 

A B C D  E          F 

 

2,561 

 

 137  

  

 

 
 
 
Część 3 przedmiotu zamówienia: 



ZP.05.2017 
 

„Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Krynica-Zdrój”. 
 

„Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 w miejscowości Polany.” zobowiązujemy 
się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującą 
stawką (wpisać kwotę z kol.F – tabeli) : 

……………………………………zł 

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

…………………………………… złotych 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Długość dróg 

gminnych 
w km 

 
Cena netto w 

PLN  
za 1 km 

dobowego 
zimowego 
utrzymania 

dróg gminnych 
 

 
Ilość dni – 
zimowego 
utrzymania 

dróg w 
sezonie 

zimowym 
2017/2018 

 
Cena netto w PLN 

za   
4,5 miesięcy 
zimowego 

utrzymania dróg 
gminnych 

  (15.11.2017 r.  
 - 31.03.2018 r.) 

(AxBxC) 

 
   
 
 
  Vat ( 8%) 
      w PLN 

Cena brutto w 
PLN za                   

4,5 miesięcy 
zimowego 
utrzymania 

dróg 
gminnych 

(15.11.2017 r.   
- 31.03.2018 r.) 
         (D+E) 

A B C D          E           F 

  

3,045 
 

 

137 
 

  

 

Część 4 przedmiotu zamówienia: 
„Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 w miejscowości Mochnaczka Niżna.”  
zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek VAT zgodnie z 
obowiązującą stawką (wpisać kwotę z kol. F – tabeli) : 

……………………………………zł 

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

…………………………………… złotych 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Długość dróg 

gminnych 
w km 

 
Cena netto w 

PLN  
za 1 km 

dobowego 
zimowego 
utrzymania 

dróg gminnych 
 

 
Ilość dni – 
zimowego 
utrzymania 

dróg w 
sezonie 

zimowym 
2017/2018 

 
Cena netto w PLN 

za   
4,5 miesięcy 
zimowego 

utrzymania dróg 
gminnych 

(15.11.2017 r.  
- 31.03.2018 r.) 

(AxBxC) 

 
   
 
 
   Vat ( 8%) 
      w PLN 

Cena brutto w 
PLN za                   

4,5 miesięcy 
zimowego 
utrzymania 

dróg 
gminnych 

(15.11.2017 r.   
-31.03.2018 r.) 

         (D+E) 

A B C D         E          F 

   

  4,857 
 

 

137 
 

  

 



ZP.05.2017 
 

„Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Krynica-Zdrój”. 
 

Część 5 przedmiotu zamówienia: 
„Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 w miejscowości Mochnaczka Wyżna.”  
zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek VAT zgodnie z 
obowiązującą stawką (wpisać kwotę z kol. F – tabeli) : 

……………………………………zł 

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

…………………………………… złotych 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Długość dróg 

gminnych 
w km 

 
Cena netto w 

PLN  
za 1 km 

dobowego 
zimowego 
utrzymania 

dróg gminnych 
 

 
Ilość dni – 
zimowego 
utrzymania 

dróg w 
sezonie 

zimowym 
2017/2018 

 
Cena netto w PLN 

za   
4,5 miesięcy 
zimowego 

utrzymania dróg 
gminnych 

(15.11.2017 r.  
- 31.03.2018 r.) 

(AxBxC) 

 
   
 
 
  Vat ( 8%) 
      w PLN 

Cena brutto w 
PLN za                   

4,5 miesięcy 
zimowego 
utrzymania 

dróg 
gminnych 

(15.11.2017 r.   
- 31.03.2018 r.) 
         (D+E) 

A B C D            E            F 

5,020 

 
        137  

  

 
Część 6 przedmiotu zamówienia: 
„Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 w miejscowości Czyrna.” zobowiązujemy 
się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującą 
stawką (wpisać kwotę z kol. F – tabeli) : 

……………………………………zł 

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

…………………………………… złotych 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Długość dróg 

gminnych 
w km 

 
Cena netto w 

PLN  
za 1 km 

dobowego 
zimowego 
utrzymania 

dróg gminnych 
 

 
Ilość dni – 
zimowego 
utrzymania 

dróg w 
sezonie 

zimowym 
2017/2018 

 
Cena netto w PLN 

za   
4,5 miesięcy 
zimowego 

utrzymania dróg 
gminnych 

(15.11.2017 r. 
  - 31.03.2018 r.) 

(AxBxC) 

 
   
 
 
    Vat ( 8%) 
      w PLN 

Cena brutto w 
PLN za                   

4,5 miesięcy 
zimowego 
utrzymania 

dróg 
gminnych 

(15.11.2017 r.   
-31.03.2018 r.) 

         (D+E) 

A B C D           E          F 

     

      4,030 
 

 

137 
 

  



ZP.05.2017 
 

„Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Krynica-Zdrój”. 
 

Część 7 przedmiotu zamówienia: 
„Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 w miejscowości Berest.” zobowiązujemy 
się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującą 
stawką (wpisać kwotę z kol. F– tabeli) : 

……………………………………zł 

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

…………………………………… złotych 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Długość dróg 

gminnych 
w km 

 
Cena netto w 

PLN  
za 1 km 

dobowego 
zimowego 
utrzymania 

dróg gminnych 
 

 
Ilość dni – 
zimowego 
utrzymania 

dróg w 
sezonie 

zimowym 
2017/2018 

 
Cena netto w PLN 

za   
4,5 miesięcy 
zimowego 

utrzymania dróg 
gminnych 

(15.11.2017 r.  
- 31.03.2018 r.) 

(AxBxC) 

 
   
 
 
    Vat ( 8%) 
      w PLN 

Cena brutto w 
PLN za                   

4,5 miesięcy 
zimowego 
utrzymania 

dróg 
gminnych 

(15.11.2017 r.   
- 31.03.2018 r.) 
         (D+E) 

A B C D           E             F 

 

       9,353 
 

 

137 
 

  

Część 8 przedmiotu zamówienia: 
„Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018 w miejscowości Piorunka.” 
zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek VAT zgodnie z 
obowiązującą stawką (wpisać kwotę z kol. F– tabeli) : 

….………………………………zł 

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

…………………………………… złotych 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Długość dróg 

gminnych 
w km 

 
Cena netto w 

PLN  
za 1 km 

dobowego 
zimowego 
utrzymania 

dróg gminnych 
 

 
Ilość dni – 
zimowego 
utrzymania 

dróg w 
sezonie 

zimowym 
2017/2018 

 
Cena netto w PLN 

za   
4,5 miesięcy 
zimowego 

utrzymania dróg 
gminnych 

(15.11.2017 r.  
- 31.03.2018 r.) 

(AxBxC) 

 
   
 
 
    Vat ( 8%) 
      w PLN 

Cena brutto w 
PLN za                   

4,5 miesięcy 
zimowego 
utrzymania 

dróg 
gminnych 

(15.11.2017 r.   
- 31.03.2018 r.) 
         (D+E) 

A B C D             E              F 

 

4,100 

 

 
 

137 
 

  



ZP.05.2017 
 

„Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie Gminy Krynica-Zdrój”. 
 

 

 

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……….2017r.                                                            ……………………………………….. 

                                                                                                                                 podpis osoby  uprawnionej 


