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F O R M U L A R Z    O F E R T Y 

Przedmiot postępowania  
Dostawa materiałów budowlanych 

Zamawiający 
 

Zakład Usług Miejskich Muniserwis Zakład 
Budżetowy w Płocku 

 
Wykonawca 
(nazwa, adres, województwo) 
adres e–mail                                         
nr tel. 

NIP 

 
 
 

………………..@…………………….. 

 
Część 1 – kruszywo łamane drogowe 

 
Cena oferowana za całość zamówienia: 
 
w tym za: 
- 1 tonę kruszywa łamanego 0-31,5: 
 
- 1 tonę kruszywa łamanego 0-63: 
 

………………………………………………………………zł brutto 
 
 
……………………………………………………… zł brutto/1 tonę 
 
………………………………………………………zł brutto/1 tonę 

 
Część 2 - pospółka 

 
Cena oferowana za całość zamówienia: 
 
w tym za 1 tonę pospółki: 
 

…………………………………………………………………zł brutto 
 
………………………………………………………zł brutto/1 tonę 

 
Część 3 – materiały betonowe 

 
Cena oferowana za całość zamówienia: 
 
w tym za: 
- 1 m²  kostki brukowej betonowej behaton 
gr. 8 cm szarej: 
 
- 1 m² kostki brukowej betonowej 
prostokątnej gr. 6 cm szarej: 
 
 
- 1 sztukę krawężnika drogowego 
betonowego 15x30x100 cm szarego: 
 

 
…………………………………………………………………zł brutto 
 
 
 
………………………………………………………zł brutto/1 m²   

 
 
………………………………………………………zł brutto/1 m²   

 
 
 

………………………………………………………zł brutto/1 szt. 
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- 1 sztukę krawężnika drogowego 
betonowego skos L/P 100x30/22x15 cm 
szarego: 
 
- 1 sztukę krawężnika drogowego 
betonowego najazdowego 15x22x100 cm 
szarego: 
 

 
………………………………………………………zł brutto/1 szt. 

 
 

 
………………………………………………………zł brutto/1 szt. 

 
1. Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu 

zamówienia (Dział. II) dla zadania pn. Dostawa materiałów budowlanych. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją  warunków zamówienia oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty. 
3.Zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale Podwykonawców: (jeżeli na etapie oferty są znani): 

a) ................................................................................................................... 
         (nazwa podwykonawcy i część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy) 
4. Oświadczam, że jestem mikro/ małym / średnim przedsiębiorcą *( na potrzeby informacji o 

złożonych ofertach) 
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 
 
* niepotrzebne skreślić. Oświadczenie służy celom informacyjnym  na potrzeby ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
Zamawiający definiuje mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców. 
Art. 7 ust. 1 pkt 
1) mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie 
następujące warunki: 
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w 
złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 2 milionów euro; 
2) mały przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące 
warunki:a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w 
złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 10 milionów euro- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą; 
3) średni przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie 
następujące warunki: 
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w 
złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 43 milionów euro- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą; 
 
** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
   
      
 
 
 

 
 


