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(podpis osoby uprawnionej do składania  
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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 2016 - 2017. 

            

zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego 
przetargu składamy niniejszą ofertę na następujące zadania: 
 
 
1. Oświadczam/y, że oferuje/my wykonanie przedmiotu zamówienia objętego specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia :  

 Oferujemy ceny jednostkowe na  świadczenie  usług sprzętowo-transportowych przy zimowym 
utrzymaniu dróg administrowanych przez ZDP . 
 

Nr 
zad. 

Nazwa zadania przetargowego 
Cena jednostkowa 

 zł brutto  
Czas reakcji 

1 
 

usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką, zestaw Nr1  -  1szt. 

  [piaskarka Schmidt  nr inw.743/726b i pług nr inw. 582-2-510,  własność ZDP, nośnik- 

samochód  3-osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne, własność wykonawcy] ………..………..zł/km 

 

2 usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką,  zestaw Nr2  -  1szt. 

  [piaskarka typ PP-1 nr inw.582-3/503 i pług nr inw. 582-2-519,  własność ZDP, nośnik- 

samochód  3-osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne, własność wykonawcy] …………………..zł/km 

 

3 usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką,  zestaw Nr3  -  1szt. 

  [piaskarka typ PP-1 nr inw.582-3/505 i pług nr inw. 9150-002, własność ZDP, nośnik- 

samochód  3-osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne, własność wykonawcy] …………………..zł/km 

 

4 usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką, zestaw Nr4  -  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] …………………..zł/km 

 

5 
usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką,  zestaw Nr5  -  1szt. 

  [piaskarka Schmidt  nr inw. 582-3/504 i pług nr inw. 9150-011,  własność ZDP, nośnik- 

samochód  3-osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne własność wykonawcy] …………………..zł/km 

 

6 
usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg wykonywane koparko-ładowarką 

(załadunek materiałów) o poj. łyżki co najmniej 0,25m3 lub więcej (sprzęt wykonawcy) - 

1szt …………………..zł/godz. 

 

7 
transport materiałów do zimowego utrzymania dróg ze składowiska w Chrustach 

k.Książa Wielkiego do Miechowa  

 …………………..zł/Tkm 

 

8 
zimowe utrzymanie odcinków chodników przy ulicach i drogach powiatowych w 

Miechowie na  pow. 12 199m2 oraz w ciągu dr. powiatowej 1206K Jaksice do dr. kraj nr 

7 w m. Jaksice na pow.371m2   – materiał do posypywania Zamawiającego.   …………………..zł/dobę 

 

9 
zimowe utrzymanie wiaduktu wraz z chodnikami i dojazdami w ciągu dr. powiatowej 

1194K Gr. woj.- Kozłów – Książ Wielki  m. Kozłów, - materiał do posypywania 

Zamawiającego.           …………………..zł/dobę 

 

10 

zimowe utrzymanie odcinków chodników w ciągu dr. powiatowej 1194K Gr. woj.- 

Kozłów  - Książ W m. Kozłów na pow.1356m2,  w ciągu dr. powiatowej 1198K Mierzawa 

– Sędziszów – Kozłów m. Kozłów na pow.94m2, w ciągu dr. powiatowej 1183K Kozłów-   

Przybysławice – Łazy m. Kozłów na pow.193m2 i w ciągu dr. powiatowej 1180K Kozłów 

– Kępie – Charsznica m. Kępie na pow. 576m2   

- materiał do posypywania Zamawiającego.          …………………..zł/dobę 
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11 

zimowe utrzymanie odcinków chodników w ciągu dr. powiatowej 1172K Maków – 

Gołcza – Zerwana w m. Gołcza na pow. 2882m2, w ciągu drogi powiatowej 1204K 

Miechów (ul.Kolejowa)-Rzeżuśnia-Gołcza w m. Gołcza na pow. 447m2, w ciągu dr. 

powiatowej 1172K Maków – Gołcza –Zerwana  w m. Wysocice na pow. 1059m2 i w 

ciągu dr. powiatowej 1174K Szreniawa – Przybysławice w m. Szreniawa na pow.1008m2  

- materiał do posypywania  Zamawiającego.   

 …………………..zł/dobę 

 

12 

zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej 1224K Bukowska Wola –       

Działoszyce   m. Słaboszów na pow. 1540m2, w ciągu dr. powiatowej 1194K gr.woj.- 

 Książ Wlk.-Słaboszów w m. Słaboszów na pow.495m2 i  w ciągu dr. powiatowej   

 1214K Małoszów  - Janowice w m. Janowice na pow. 289m2  

 –  materiał do posypywania  Zamawiającego.   …………………..zł/dobę 

 

13 
zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej 1235K Racławice – Wrocimowice 

 m. Racławice na pow. 1500m2 i w ciągu dr. powiatowej 1233K Kropidło-Racławice 

m. Racławice na pow. 630m2  - materiał do posypywania Zamawiającego.   …………………..zł/dobę 

 

14 

zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej  1194K Gr.  woj. – Kozłów – Książ 

 Wielki –  Słaboszów m. Książ Wielki na  pow.1564m2  i w ciągu dr.1219K Książ 

 Wlk. –  Zaryszyn w m. Książ Wielki na pow. 415m2 i w m. Książ Mały na pow.884m2 

- materiał do posypywania Zamawiającego.   …………………..zł/dobę 

 

15 

zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej 1137K Boża Wola – Jeżówka –  

Tczyca m. Tczyca na pow. 715m2 i w ciągu dr. powiatowej 1177K Tczyca – Jeżówka –  

Tczyca m. Tczyca na pow. 248m2 i w ciągu dr. powiatowej 1186K Jelcza – Podmiejska   

Wola m.Jelcza na pow.738m2   - materiał do posypywania Zamawiającego.   …………………..zł/dobę 

 

16 
zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej 1186K Jelcza – Podmiejska   

Wola m. Charsznica na pow. 6333m2 i w ciągu dr. powiatowej 1175K Charsznica do dr. 

783 m. Charsznica na pow. 2022m2   - materiał do posypywania Zamawiającego.   …………………..zł/dobę 

 

Ceny brutto obejmują skutki podatku VAT 
 

UWAGA!   Przy czym minimalny czas reakcji wynosi 1godz., maksymalny 2godz. 
(punktacja w tym kryterium zostanie dokonana w oparciu o przedstawiony w druku oferty czas podstawienia jednostek 

sprzętowych liczony od momentu wezwania przez Zamawiającego) 

1godz. – 40pkt.,  1godz.30min – 30pkt.,  2godz. – 20pkt.,  2godz.30min. – 10pkt.  3godz. – 0pkt. 

 

          Dane dotyczące Wykonawcy: 

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:  

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

Numer telefonu: .…/ …………………… 

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

Numer REGON: ..........................................Numer NIP: .......................................... 

Adres kontaktowy email: …………………………………………… 

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.  

 

2. Oferent oświadcza, że w kalkulacji ceny brutto zamieszczonej powyżej  uwzględnione zostały stawki 
podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Oferent oświadcza, że obciążają go wszelkie skutki wynikające z wadliwie naliczonego podatku VAT, w 
chwili sporządzania niniejszej oferty jak również w trakcie ewentualnej realizacji zamówienia publicznego. 
 

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. 
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7. Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

część zamówienia –opis: …………………………………………………………………………………………………..  

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

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(zakres powierzonych prac) 

 
8. 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). 

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

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

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

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                  


