FORMULARZ OFERTY
Przetarg nieograniczony nr 8/PN/2019

(pieczęć oferenta)

My, niżej podpisani ....................................................................................................................................................
Działając w imieniu i na rzecz ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
tel..........................................................fax.................................................e-mail.......................................................
składamy ofertę w przetargu nieograniczonym nr 8/PN/2019 na:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonach zimowych od 2019/2020 do 2021/2022
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych
zastrzeżeń.
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją za następujące ceny brutto:
ZADANIE I - REJON PRASZKA:


Zadanie 1 REJON PRASZKA Praca 3 pługopiaskarek i 2 pługów odśnieżnych łącznie z załadunkiem mieszanki
Nazwa sprzętu

Cena jednostkowa brutto
zł/km

Ładowność piaskarki
Od 3 do 5 m3

Czas reakcji
Od 1 do 2 godzin

Piaskarka nr 1
Piaskarka nr 2
Piaskarka nr 3
Pług
Łączna praca
pługa i piaskarki


Zadanie 2 REJON OLESNO Praca pługopiaskarki i pługa odśnieżnego łącznie z załadunkiem mieszanki
Nazwa sprzętu

Cena jednostkowa brutto
zł/km

Ładowność piaskarki
Od 3 do 5 m3

Czas reakcji
Od 1 do 2 godzin

Piaskarka
Pług

................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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Łączna praca
pługa i piaskarki


Zadanie 3 REJON DOBRODZIEŃ Praca pługopiaskarki i pługa odśnieżnego łącznie z załadunkiem mieszanki
Nazwa sprzętu

Cena jednostkowa brutto
zł/km

Ładowność piaskarki
Od 3 do 5 m3

Czas reakcji
Od 1 do 2 godzin

Piaskarka
Pług
Łączna praca
pługa i piaskarki

Cena jednostkowa brutto zł/h



Zadanie 4 Pług ciągnikowy Łomnica



Zadanie 5 Pług ciągnikowy Praszka



Zadanie 6 Pług ciągnikowy Olesno



Zadanie 7 Pług ciągnikowy Dobrodzień



Zadanie 8 Równiarka Praszka



Zadanie 9 Równiarka Olesno



Zadanie 10 Równiarka Dobrodzień



Zadanie 11 Ładowarka Praszka



Zadanie 12 Ładowarka Olesno



Zadanie 13 Ładowarka Dobrodzień

Czas reakcji
Od 1 do 2 godzin

................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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Oświadczamy, że:
a) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we
wzorze umowy;
b) zapoznaliśmy się, ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń
oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
c) uważamy się, za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
d) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy;
e) posiadamy środki finansowe zapewniające realizację zamówienia
f) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w
miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

................................................................
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