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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
    

........................................................ 
pieczęć, nazwa i dokładny adres  
wykonawcy/ wykonawców 

OFERTA 
na: 

 
 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w 
sezonie  zimowym 2017 - 2018. 

            

zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego 
przetargu składamy niniejszą ofertę na następujące zadania: 
 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

JA NIŻEJ PODPISANY ……………………………………………………………………………. 
                        (imię i nazwisko) 

 
Podstawa reprezentacji ……………………………………………………………………………. 
 
działając w imieniu i na rzecz WYKONAWCY 
 
UWAGA: 

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać poniższe dane dla wszystkich wspólników spółki 
cywilnej lub członków konsorcjum 

nazwa (firma): _________________________________________________________ 

adres siedziby: _________________________________________________________ 

numer KRS:   ___________________________  REGON:_______________________________ 

NIP: _____________________________________ 

będącego małym lub średnim przedsiębiorstwem � TAK � NIE /zaznaczyć właściwe/ 

UWAGA: 

Definicja małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 105 i 106 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zmianami). 

 
Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

UWAGA; proszę podać czytelny; adres e-mail i nr faksu na który wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego wszystkie 
informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony 
prawnej wykonawcy, liczonymi od dnia przekazania informacji należy upewnić się, że podany adres e-mailowy i podany nr 
faksu funkcjonuje w sposób poprawny. 

Dane do korespondencji  

Adres  

………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: .…/ …………………… 

Numer faksu: .…/ .................................... 

Adres kontaktowy email: …………………………………………………………… 
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2. Oświadczam/y, że oferuje/my wykonanie przedmiotu zamówienia objętego specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia :  

 Oferujemy ceny za świadczenie usług sprzętowo-transportowych  przy zimowym utrzymaniu dróg 
powiatowych z zastosowaniem materiałów Zamawiającego (piasek, sól, mieszanki).  
 
USŁUGI  DYSPONOWANE PRZEZ OBWÓD DROGOWY W MIECHOWIE 
Zakres działania obejmuje sieć dróg powiatowych Powiatu miechowskiego objętych zimowym 
utrzymaniem, wg standardów zatwierdzonych w operacie Zimowego Utrzymania Dróg w sezonie 
2017/2018. 
 
 

Nazwa zadania przetargowego Cena brutto PLN  Czas reakcji 
Zad.1  usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką, zestaw 
Nr1  -  1szt. 
  [piaskarka Schmidt  nr inw.743/726/b i pług nr inw. 582-2-510 -  własność ZDP, 
nośnik- samochód  3-osiowy o napędzie 6x4, napędowe dwa mosty tylne - 
własność wykonawcy] 
  

 

Zad.2  usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką,  zestaw 
Nr2  -  1szt. 
  [piaskarka typ PP-1 nr inw.582-3/505 i pług nr inw. 9150-011 - własność ZDP, 
nośnik- samochód  3-osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne - 
własność wykonawcy] 
  

 

Zad.3   usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką,  
zestaw Nr3  -  1szt. 
  [piaskarka Schmidt  nr inw.582-3/531 i pług nr inw. 582-2/530 - własność ZDP, 
nośnik- samochód  3-osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne - 
własność wykonawcy] 
  

 

Zad.4   usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką, zestaw 
Nr4  -  1szt. 
  [piaskarka Schmidt  nr inw.582-3/504 i pług nr inw. 582-2-529 -  własność ZDP, 
nośnik- samochód  3-osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne - 
własność wykonawcy] 
  

 

Zad.5   usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką,  
zestaw Nr5  -  1szt. 
  [piaskarka Schmidt  nr inw. 582-3/506 i pług nr inw. 582-2/511 -  własność 
ZDP, nośnik- samochód  3-osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne - 
własność wykonawcy] 
  

 

Zad.6  usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg wykonywane koparko-
ładowarką (załadunek materiałów) o poj. łyżki co najmniej 0,50m3 lub więcej 
(sprzęt wykonawcy) - 1szt 
  

 

Zad.7  transport materiałów do zimowego utrzymania dróg ze składowiska w 
Chrustach  
   k.Książa Wielkiego do Miechowa  
  

 

Ceny brutto obejmują skutki podatku VAT 
 
UWAGA!    
Cena brutto -wyliczona w kol.7 formularza  cenowego. 
 
Czas reakcji - czas przystąpienia Wykonawcy do realizacji usługi od momentu wezwania przez Zamawiającego. 

• Do 30min.   – 40pkt 
• Do 60min    – 30pkt. 
• Do 90min.   – 20pkt. 
• Do 120min. – 10pkt. 

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wskazania w druku oferty czasu reakcji. W przypadku gdy 
Wykonawca nie poda czasu reakcji lub poda inny niż podany powyżej, Zamawiający przyjmie, do obliczenia pkt. w tym 
kryterium, 120 min. 
 
UWAGA! 
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą informacji o powstaniu  u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) 
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wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje.  

 

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 

4. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy, będącej załącznikiem do SIWZ. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym ze wzorem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania 
niniejszej oferty. Przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki zawarcia umowy 
oraz wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

7. Wadium (jeśli jest wymagane) w kwocie ………………………………………………………….zł, 
zostało wniesione w formie…………………………………………………………………………………. 

8. Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom (o ile jest to wiadome, 
podać firmy podwykonawców): 

część zamówienia - opis: 
..........................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..………………………………………..       

                                                           (odrębnie dla poszczególnych zadań) 

 
Wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom ……………………………………………………………………………………………                                 
                                                     (odrębnie dla poszczególnych zadań) 

 
9. W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli jest wymagane). 

10. Oferta wraz z załącznikami zawiera  …...... kolejno ponumerowanych stron. 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

Dołączone oświadczenia i dokumenty są wskazane i służą do oceny oferty w rozumieniu §10 Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju (Dz.U. z 2016 poz. 1126) W sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
........................................., .........................                    
   (miejscowość)                      (data)                                     

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                  


