Załącznik Nr 1b do SWZ – wzór formularza ofertowego
Zamawiający:
GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
tel. /fax 013 4491062-64
e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl
strona internetowa: https://bip.skolyszyn.pl
Oznaczenie sprawy: GPIR.271.1.25.2022

Formularz OFERTOWY –
dla Rejonu II – Kunowa, Pusta Wola, Przysieki „Zawodzie”, Harklowa
WYKONAWCA:
L.p.

Nazwa/y/ Wykonawcy/ów/

Adres/y/ Wykonawcy/ów/

Ja /my/ niżej podpisany/i/ odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy pzp ogłoszonym przez: Gminę Skołyszyn 38-242 Skołyszyn 12 pn.: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg
gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w sezonie zimowym 2022-2023” – Rejon II: Kunowa,
Pusta Wola, Przysieki „Zawodzie”, Harklowa - zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ oferujemy
wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za niżej wymienioną cenę:
1. Wynagrodzenie za 1 kilometr utrzymanej drogi (jednorazowa akcja) w ramach prowadzenia akcji
zimowego utrzymania netto (kwota bazowa):

................................................................................ zł

słownie zł : ............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

2. Wynagrodzenie za jednorazową akcję ZUD wszystkich dróg uwzględnionych w wykazie (kwota
bazowa x 29,74 km) - w ramach prowadzenia akcji zimowego utrzymania netto (kwota bazowa):
........................................................................................... zł
Podatek VAT ................. % - ……………….……………………………..….…………………………………….………………… zł
brutto : ................................................................................................................................................zł
słownie zł : ............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. Wynagrodzenie za jednorazową akcję ZUD wszystkich placów wskazanych przez Zamawiającego
(ok. 8860 m2) w ramach prowadzenia akcji zimowego utrzymania netto (kwota bazowa):
......................................................................................zł
Podatek VAT ................. % - ……………….……………………………..….…………………………………….………………… zł
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brutto : ................................................................................................................................................zł
słownie zł : ............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. Wynagrodzenie za gotowość do ZUD w okresie od 01.12.2022 r. do 31.03.2023 r. w wysokości:
……………….…………….. zł netto miesięcznie, tj. kwotę w wysokości ………….……………….zł netto (stawka x
4 m-ce) za cały okres obowiązywania umowy, do której doliczam/y/: podatek VAT w wysokości .........
%

-

……………………………………….………………

zł,

co

daje

kwotę

brutto

......................................................................................... zł
słownie zł : .............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
/jeżeli Wykonawca nie uwzględnia kosztów gotowości, to nie wypełnia pozycji/

5. Wartość łącznej ceny ofertowej : (poz. 2*20 + poz. 3*10+ poz. 4) –
………………………………………….………………….…………………………….. zł brutto
(słownie: .....................................................................…………………………………………………………)



W celu ustalenia ceny ofertowej - należy przemnożyć podane stawki według instrukcji:

szacunkowa ilość dni w danym rejonie, w których prowadzona będzie akcja zimowego utrzymania - 20 dni w okresie
obowiązywania umowy x stawka za jednorazową akcję ZUD na drogach w całym rejonie;
szacunkowa ilość prowadzenia akcji ZUD na wszystkich placach objętych danym rejonem - 10 akcji w okresie obowiązywania
umowy x stawka za jednorazową usługę (wszystkie place w rejonie);

koszt gotowości do ZUD przez okres obowiązywania umowy (4 miesiące x stawka miesięczna za gotowość).

6. Oferuję/emy/ płatność za wykonaną usługę
dokumentami rozliczeniowymi.

do 30 dni po przedłożeniu faktury wraz z

Przedmiot zamówienia, zasady wyceny zostały przez zamawiającego opisane w treści SWZ
i nie zgłaszamy żadnych uwag i zastrzeżeń związanych z przygotowanym przez zamawiającego opisem.
W przypadku wyboru naszej oferty deklarujemy realizację zamówienia zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami zamawiającego i przepisami prawa, treścią oferty, w terminie zakreślonym niniejszą SWZ.

OŚWIADCZAM/Y/, ŻE:
Stosownie do treści ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.
1710 z późn.zm.):
1) Zapoznałem/liśmy/ się z warunkami przystąpienia do postępowania określonymi w specyfikacji
warunków zamówienia, wzorem umowy, opisem przedmiotu zamówienia - specyfikacją
techniczną, wyjaśnień do SWZ jej modyfikacji i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy
niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
2) Oferowana przez nas cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia, specyfikacji technicznej,
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projekcie umowy.
3) Sprzęt, który przeznaczam/y/ do realizacji zamówienia, jest sprawny technicznie,
aktualne przeglądy techniczne.

posiada

4) Zapewnię/imy/ użycie dodatkowego sprzętu ciężkiego w sytuacji bardzo trudnych warunków
atmosferycznych (duże opady śniegu, zawieje, zamiecie).
5) Przystąpię/imy/ do akcji zimowego utrzymania dróg w okresie:
 od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych wymagających
rozpoczęcia akcji ZUD.
6) Zapewniam/y/ łączność telefoniczną z osobą odpowiedzialną za prowadzenie akcji ZUD pod nr
tel. dostępnym 24 godziny na dobę:…………………………………. (podać nr telefonu dyżurnego ZUD).
7) Termin związania ofertą zgodnie z wymaganiami swz – 30 dni.
8) Akceptuję*(emy*) bez zastrzeżeń opis przedmiotu zamówienia, wymagania zawarte w SWZ oraz
projekt umowy załączony do SWZ i zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
i zasadach obowiązujących w tym postępowaniu.
9) W przypadku uznania mojej*(naszej*) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję*(emy*) się
zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. Przed zawarciem
umowy zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia na
warunkach i zasadach wskazanych w SWZ i projekcie umowy.
10) Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych powołujemy
się na zasoby podmiotów wskazanych poniżej (w przypadku powoływania się na zasoby należy
wypełnić odpowiednią rubrykę w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i braku podstaw
do wykluczenia)*:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
/Nazwa i adres podmiotu oraz warunek udziału, na którego powołuje się wykonawca/

11) Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami].
[Następujące roboty objęte zamówieniem zamierzamy powierzyć podwykonawcom]*:
a) Podwykonawca Nr 1:
- Zakres powierzonej części zamówienia:…………………………………………….…………………
- Wartość z oferty:………………………………………………………………….……………………………….
- Firma podwykonawcy: ………………………………………………………………………………………….
b) Podwykonawca Nr 2:
- Zakres powierzonej części zamówienia:…………………………………………………………………..
- Wartość z oferty:…………………………………………………………………………………………………….
- Firma podwykonawcy: ………………………………………………………………………………………....
12) Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie zawarcia umowy jest ……………….………………………..
Sposób kontaktu: e-mail: ……………………………………………………..……….
Adres do korespondencji/jeżeli jest inny:
……………………………………………………………………………………………
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13) Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji***) / wskazane poniżej
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane,
w szczególności innym uczestnikom postępowania****):
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) lub
oddzielna części oferty (proponowane
lp.
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
rozwiązanie)
Od
Do
a)
b)
c)
Uwaga:
***) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich
w poufności.
****) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wtedy, gdy zastrzeże w ofercie, iż któreś z informacji
zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5
Pzp.

14) Jeżeli wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług,
którą miałby obowiązek rozliczyć.
W związku z wystąpieniem takiego przypadku w ofercie, wykonawca ma obowiązek:
1)
poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego; TAK/NIE
2)
wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
………………………………………………………………………. (nazwa – rodzaj)
3)
wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku; …………………………………………………… (wartość towaru lub
usługi) ………………………..
4)
wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie; ……………………………………. (wskazanie stawki podatku od towaru i
usługi) …………….
15) Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
Mikroprzedsiębiorstwo
Małe przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiorstwa
(proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi)
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów
statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
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Małe przedsiębiorstwo: 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.

* niepotrzebne skreślić
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
1. Oświadczam, że informacje podane w w/w oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
………………………………………… (podpis)
2. Oświadczenie-zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art. 4 ust.11 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub
Rozporządzenie):
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
Urząd Gminy Skołyszyn w celu realizacji w/w zadania;
 Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą;
 Zapoznałem (-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub
Rozporządzenie)
………………………, dnia …………………………
3.

Oświadczenie
wykonawcy
w zakresie
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:

wypełnienia

obowiązków

informacyjnych

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
………………………, dnia …………………………

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1)
2)

................................................................................ –
................................................................................ –
................................................................................ –
................................................................................ –
................................................................................ –
................................................................................ –
................................................................................ –

.................................................................
miejscowość, data
Formularz należy podpisać elektronicznie: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym
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