
 
ROZDZIAŁ 1 

 

...................................................... , dnia ....................... 2020r. 
   (miejscowość) 

Nazwa  Wykonawcy  ................................................................ 
Kod, miejscowość .................................................................... 
Ulica, nr domu, nr lokalu .......................................................... 
REGON ...........................NIP .................................................. 
Numer telefonu Wykonawcy...................................................... 
Numer fax-u ..........................................................................… 
Firmowy adres e-mail Wykonawcy  .......................................... 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę ……………………………………………. 
                                                                                                               (imię i nazwisko, dane teleadresowe) 
 
 
                                                                           Gmina Legnica  

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy 
                                                                                                         ul. Wojska Polskiego 10                                                                                              

                                                                                         59-220  Legnica 
 

FORMULARZ     OFERTY 

1. Nawiązując do ogłoszenia zamówienia publicznego w  Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr 2020/…………… z dnia ………..... 2020r.  
o przetargu nieograniczonym na realizację zadania/zadań „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych”   
w okresie 01.03.2020r – 28.02.2021r. – podzielone na sześć zadań/części, ja(my) niżej podpisany(ni) 
oferuję(my) zrealizować zamówienie publiczne za cenę ryczałtową: 
 
a) zadanie/część nr 1 - utrzymanie zieleni  przydrożnej 

obszar:  od granic miasta Wrocławska, Czarnieckiego, Pocztowa, Piastowska, Dziennikarska, Muzealna, 
Skarbka, Mickiewicza do Szkolnej, Powstańców Śląskich, Jordana, z Jordana włączenie w ul. Wrocławską, 
Żołnierzy  II AWP, Rzeczypospolitej, Myrka (wymienione ulice występują w zadaniu) 
cena netto ................................... zł, (słownie......................................................................................... złotych) 
cena brutto ................................. zł, (słownie......................................................................................... złotych) 

          zgodnie z  załączonym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik 1 „OPZ” a w nim załącznik 1a – 
„zal1a_zadanie_nr_1” oraz „Formularzem cenowym” – załącznik nr 10 „Formularze cenowe”, a w nim 
załącznik nr 10a „zal10a_formularz_cenowy_zadanie_nr_1”; 

 
b) zadanie/część nr 2 - utrzymanie zieleni  przydrożnej 

obszar:  od granicy miasta wzdłuż ul. Chojnowskiej, Piastowska, Pocztowa, Kartuska, Czarnieckiego,  
Wrocławska do granic miasta (Piastowska, Pocztowa  Kartuska, Czarnieckiego,  Wrocławska do granicy 
miasta – ulice nie występują w rejonie) 
cena netto ................................... zł, (słownie......................................................................................... złotych) 
cena brutto ................................. zł, (słownie......................................................................................... złotych) 

          zgodnie z  załączonym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik 1 „OPZ” a w nim załącznik 1b – 
„zal1b_zadanie_nr_2” oraz „Formularzem cenowym” – załącznik nr 10 „Formularze cenowe”, a w nim 
załącznik nr 10b „zal10b_formularz_cenowy_zadanie_nr_2”; 

 
c) zadanie/część nr 3 - utrzymanie zieleni  przydrożnej 

obszar:  od  granicy  miasta   wzdłuż  ul. Chojnowskiej  (nie występuje w rejonie),   ul. Muzealna,  ul. Skarbka  
(nie występują w rejonie),  ul. Jaworzyńska do Obwodnicy Zachodniej 
cena netto ................................... zł, (słownie......................................................................................... złotych) 
cena brutto ................................. zł, (słownie......................................................................................... złotych) 

           zgodnie z  załączonym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik 1 „OPZ” a w nim załącznik 1c – 
„zal1c_zadanie_nr_3” oraz „Formularzem cenowym” – załącznik nr 10 „Formularze cenowe”, a w nim 
załącznik nr 10c „zal10c_formularz_cenowy_zadanie_nr_3”; 

 
 
 
 
 



d) zadanie/część nr 4 - utrzymanie zieleni  przydrożnej 
obszar: Jaworzyńska od Obwodnicy Zachodniej, Skarbka, Powstańców Śląskich, Jordana, Żołnierzy II Armii 
Wojska Polskiego, Rzeczypospolitej, Myrka  (wymienione ulice nie występują w zadaniu) .  
cena netto ................................... zł, (słownie......................................................................................... złotych) 
cena brutto ................................. zł, (słownie......................................................................................... złotych) 

           zgodnie z  załączonym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik 1 „OPZ” a w nim załącznik 1d – 
„zal1d_zadanie_nr_4” oraz „Formularzem cenowym” – załącznik nr 10 „Formularze cenowe”, a w nim 
załącznik nr 10d „zal10d_formularz_cenowy_zadanie_nr_4”; 

 
     e) zadanie/część nr 5 - utrzymanie drzewostanu w pasie drogowym   
         obszar: od granicy miasta ul. Złotoryjska, Witelona, Wrocławska  od Pl. Witelona do granicy miasta  

(północna strona miasta Legnicy,  wymienione ulice nie  występują w zadaniu). 
cena netto ................................... zł, (słownie......................................................................................... złotych) 
cena brutto ................................. zł, (słownie......................................................................................... złotych) 

           zgodnie z  załączonym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik 1 „OPZ” a w nim załącznik 1e – 
„zal1e_zadanie_nr_5” oraz „Formularzem cenowym” – załącznik nr 10 „Formularze cenowe”, a w nim 
załącznik nr 10e „zal10e_formularz_cenowy_zadanie_nr_5”; 

 
f) zadanie/część nr 6 - utrzymanie drzewostanu w pasie drogowym   

obszar:  od granicy miasta ul. Złotoryjska, Witelona, Wrocławska  od Pl. Witelona do granicy miasta  
(południowa strona miasta Legnicy , wymienione ulice występują w zadaniu). 
cena netto ................................... zł, (słownie......................................................................................... złotych) 
cena brutto ................................. zł, (słownie......................................................................................... złotych) 

           zgodnie z  załączonym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik 1 „OPZ” a w nim załącznik 1f – 
„zal1f_zadanie_nr_6” oraz „Formularzem cenowym” – załącznik nr 10 „Formularze cenowe”, a w nim 
załącznik nr 10f „zal10f_formularz_cenowy_zadanie_nr_6”. 

 
w przypadku składania oferty na dane zadanie/ część należy wypełnić odpowiednio  ppkt od a) do f) - wpisać  cenę 
za całe zadanie/część. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie/część należy wypełnić  kolejne 
ppkt-y dla każdego zadania/części i tyle razy  na ile zadań/części składana jest oferta.  
Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań/części.  
 

2.   Termin realizacji: od 01.03.2020r. do 28.02.2021r. – dla każdego zadania/części. 
3. Warunki- termin płatności: 
     ……dni ( min. 21 dni – max. 30 dni) dla części/zadania nr 1 
     ……dni ( min. 21 dni – max. 30 dni) dla części/zadania nr 2 
     ……dni ( min. 21 dni – max. 30 dni) dla części/zadania nr 3 
     ……dni ( min. 21 dni – max. 30 dni) dla części/zadania nr 4 
     - 21 dni  dla części/zadania nr 5 
     - 21 dni  dla części/zadania nr 6 
4.   Akceptuję(my) warunki płatności określone: wg  §  9  projektu umowy dla zadania/części na które składana 

jest oferta- jak wyżej.  
5. Oświadczam(my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz projektem umowy  

na każda część, na którą składana jest oferta i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na dane zadanie/część na określonych w niej warunkach, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że wadium wnieśliśmy w dniu ...........................2020r. w formie ..................................................... 
dla zadania/części nr ……………. 
Zwolnienie wadium prosimy dokonać: 
a) przelewem na konto .................................................................................................................................  
     lub  
b) zwrot gwarancji lub poręczenia [art. 45 ust 6 pkt 2) - 5) uPzp]:  

............................................................................................................................................................. 
                                     (imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru gwarancji czy wysłać pocztą)  

7. Oświadczam(my), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

8. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?  
Tak   □             Nie   □  

(właściwe obowiązkowo zaznaczyć) 
 
 
 



Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych  
i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36):  

 mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR;  

 małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR.  

 średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza  
43 milionów EUR. 

 
9. Oświadczenie Wykonawcy: 
    Oświadczam, że w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, płatności: 

□ mają być dokonywane  z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności- split payment, o którym mowa  
w  art.108a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2018r. poz.2174 t.j. z późn. zm.) 

□ nie mają być dokonywane  z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - split payment, o którym 
mowa w art.108a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.  (Dz. U. z 2018r. poz. 2174  
t.j. z późn. zm.) 

(właściwe obowiązkowo  zaznaczyć) 
Zamawiający każdorazowo będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (split payment), o którym  mowa   
w art. 108a ustawy o podatku  od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 t.j.),  
zgodnie z Zarządzeniem Nr 735/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31.10.2019r.  
 
10. Oświadczam(my), że dokonaliśmy podziału oferty TAK/NIE* na część jawną - część ta nie zawiera informacji 

stanowiących tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i część niejawną, 
która została złożona w osobnym pliku nazwanym „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

 
11. Składam niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*/jako partner* konsorcjum zarządzanego 

       (niepotrzebne skreślić*) 
       przez ………………….………………………………….…………..…......................................……. 

(nazwa lidera) 
12. Załącznikami do oferty są : 

(1) Załącznik nr 2 JEDZ – „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych- Gmina Legnica”  
(2) Oświadczenie Wykonawcy – wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom-

wg załącznika nr 6, 
(3)  Wadium w formie .......................................................…, 
(4)  Zaakceptowany wzór umowy dla zadania/części na którą składana jest oferta. 
(5) ……………………………………………………………, 
(6) ……………………………………………………………, 
(7) ……………………………………………………………, 
(8) ……………………………………………………………, 
(9) ……………………………………………………………, 
(10) ……………………………………………………………, 
(11) ……………………………………………………………, 

13.  Osobą uprawnioną do kontaktu z  Zamawiającym jest :     
       Imię i nazwisko ....................................................................................................................... 
       Numer telefonu ................................... , numer faksu ............................................................. 
 

*  niepotrzebne skreślić 
 
 

Podpis elektroniczny 
 
 
 
 
 
 
 
 


