
 
ZAŁ. NR 2 - FORMULARZ OFERTY  

 

 

..........................................., dnia ........................... 
        (Miejscowość) 

Gmina Pruszcz Gda ński  
ul. Wojska Polskiego 30  
83-000 Pruszcz Gda ński  

 
 Nawiązując do zaproszenia do składania ofert, my niżej podpisani, reprezentujący: 
 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

nr tel. ….......................................................... 

fax.   ….......................................................... 

e - mail …...................................................... 

 

Tabela elementów scalonych:  

Lp. 
Wyszczególnienie robót 

typowych J.m. 

zakładana 
ilość awarii w 

roku 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Razem 
brutto 

Planowana 
ilość 

godzin/J.m. 

1 2 3 4 5 6=4x5   

1 

Zabezpieczenie awarii 
oświetlenia ulicznego, przed 

zagrożeniem życia lub 
zdrowia (bez materiału)* zdarzenie 

24 

……..  ……..   
…….. 

2 
Wymiana źródeł sodowych 

WLS 70/100 szt. 

250 

……..    ……..  
…….. 

3 
Wymiana źródeł sodowych 

WLS 150/250/400 szt. 

150 

 ……..   ……..  
…….. 

4 
Wymiana układu 

zapłonowego UZ 70/100 szt. 

80 

 ……..  ……..   
…….. 

5 
Wymiana układu 

zapłonowego UZ 150/250/400 szt. 

50 

 ……..   ……..  
…….. 

6 
Wymiana statecznika 

STS70/100 szt. 

70 

 ……..   ……..  
…….. 

7 
Wymiana statecznika STS 

150/250/400 szt. 

40 

 ……..   ……..  
…….. 

8 
Wymiana bezpiecznika DO w 

słupie/szafce  szt. 

70 

 ……..   ……..  
…….. 

9 
Wymiana bezpiecznika WTN 

w szafce  szt. 

30 

 ……..  ……..   
…….. 

10 
Lokalizacja punktowa 

uszkodzenia kabla w ziemi pkt. 
15 

……..  ……..   
…….. 



11 

Zabezpieczenie rewizji 
słupowych (osłona + 

założenie opaski) 
szt. 

25 

……..  ……..   
…….. 

12 
Prostowanie słupa < 6m szt. 10 

……..  ……..   
…….. 

13 
Prostowanie słupa pow.  6m szt. 10 

……..  ……..   
…….. 

14 
Regulacja położenia światła 

(oprawy) 
szt. 10 

……..  ……..   
…….. 

15 

Zabezpieczenie awarii w 
budynkach użyteczności 

publicznej i komunalnych , 
przed zagrożeniem życia lub 

zdrowia, przywrócenie 
zasilania (bez materiału)** 

zdarzenie 24 

 ……..   ……..  
…….. 

16 

Pełnienie dyżuru 
energetycznego podczas 

trwania imprez masowych*** 

dzień 
trwania 
imprezy 

3 

 ……..   ……..  
…….. 

Łącznie (Lp. 1 -16): 
 (wartość przenieść poniżej  ……..   

       
* Zabezpieczenie zagrożeń drogowych, powstałych na skutek działania kataklizmów, wypadków drogowych i 
działań wandalizmu  (obejmują koszty dojazdu, sprzętu, bez kosztów materiału). 
** Zabezpieczenie zagrożeń nagłych, przywrócenie zasilania w budynku (obejmują koszty dojazdu, sprzętu, bez 
kosztów materiału). 
*** Usługa podłączenia urządzeń z istn. sieci elektrycznej i z agregatu prądotwórczego. Uruchomienie i 
odłączenie agregatu. Usuwanie przerw w dopływie prądu podczas trwania imprezy. 
Pozostałe roboty (Lp. 2-14) obejmują całkowite koszty wykonania naprawy (w tym koszty materiałów). 
 
Planowana ilość godzin/J.m. – należy wpisać szacunkową ilość godzić potrzebną do realizacji roboty w 
przeliczeniu na 1 szt./zdarzenie/dzień 
 

1) Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
2) Oświadczamy, że realizację zamówienia wykonamy za cenę ryczałtową brutto: 
 

 
 ........................................................................ zł w tym należny podatek VAT 

 
(słownie cena brutto: .............................................................................................................................zł) 

 
 
3) Oświadczamy, iż cena określona w pkt. 2 niniejszego formularza oferty obejmuje wszystkie 

opłaty, koszty i podatki. 

4) Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się do wykonania 

zakończenia prac w terminie określonym w zapytaniu ofertowym. 
5) Oświadczam , że na dzień złożenia oferty - jestem – nie jestem *  przyjmującym zlecenie lub 

świadczącym usługi  w  rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy  o minimalnym wynagrodzeniu 
 * właściwe podkre ślić   

 

 

 



*Zgodnie z treścią art.1 pkt 1 b ustawy z dnia 10 października 2002r.  o minimalnym wynagrodzeniu za    

 pracę (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 2177 ze zm.)  przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi  jest:  

 

a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej 

Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub pań-

stwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub nieza-

wierająca umów ze zleceniobiorcami albo 

 

            b)  osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej 

   - która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w   

     art.   734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r.  

     poz. 1025, 1104, 1629 i 2073), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym", na rzecz 

przedsiębiorcy albo na rzecz  innej jednostki organizacyjnej, w ramach  prowadzonej przez 

te podmioty działalności. 

 
 
 
 

    .................................................... 
         (podpis  osoby/osób uprawnionej do 

 reprezentowania wykonawcy) 
 

 


