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Załącznik Nr 1 

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

 ( miejscowość, data ) 

 

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

 ( pieczęć firmowa wykonawcy )     

 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo  

Komunalne Sp. z o.o. 
      Bystrzyca Dolna 55A,  

      58-100 Świdnica 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

„Usługi transportowe związane z naprawami i budową dróg, placów, chodników i urządzeń melioracji 

szczegółowej na terenie Gminy Świdnica” 

 

Pełna nazwa wykonawcy: …..................................................................................................................... 

Adres siedziby wykonawcy: ...................................................................................................................... 

tel. .....................................     fax. .....................................     

e-mail .................................................     

 

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.05.2022 r. dotyczące „Usług transportowych związanych 

z naprawami i budową dróg, placów, chodników i urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy 

Świdnica”, zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zadanie, zgodnie z warunkami określonymi w 

zaproszeniu ofertowym, za następującą cenę – C0 (cena za całe zadanie): 

 

-netto ......................................... zł /słownie: .......................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………….., 

 

-podatek VAT ..............% tj. ......................zł / słownie: ……………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………….., 

 

-brutto ................................. zł / słownie: …………………………………………………………….. 

 

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

Obliczoną  wg następującego wzoru: 

 

C0 = (C1 x 172.000 km) + (C2 x 300 rg) 

 

C1 (cena za 1 km)= ............................................... zł netto (należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku) 

 

Słownie: ............................................................................................................................... 

 

- w tym koszt paliwa stanowi …………….. % kwoty C1 

 

 

C2 (cena za 1 rg)= ............................................... zł netto (należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku) 

 

Słownie: ............................................................................................................................... 

- w tym koszt paliwa stanowi …………….. % kwoty C2 
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C0 – (cena netto za całe zadanie) 

 

C1 - (cena jednostkowa netto za 1km samochodem samowyładowczym z kierowcą – obliczona na 

podstawie kalkulacji w oparciu o ceny hurtowe paliw podawane przez PKN ORLEN S.A, patrz. 

https://www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/hurt aktualne na dzień składania oferty) 

 

C2 – (cena jednostokowa netto za 1 roboczogodzinę pracy samochodu samowyładowczego z kierowcą) 

 

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 

31.08.2023 r. 

3. Akceptujemy warunki płatności określone w zaproszeniu, tj.: płatność za wykonany przedmiot 

zamówienia lub jego część nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą, przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: 

pełnomocnictwo* lub umowa konsorcjum wskazująca lidera*. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, której projekt stanowił załącznik nr 2 do 

zaproszenia i akceptujemy bez zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że: 

- przedmiot prowadzonej działalności  jest tożsamy z przedmiotem zamówienia, 

- w stosunku do naszej firmy nie otwarto likwidacji  i nie ogłoszono upadłości, 

- posiadamy niezbędną wiedza i doświadczenie, 

- dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do realizacji zamówienia, 

- nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia należyte wykonanie zamówienia, 

- nie posiadamy zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, 

- w stosunku do naszej firmy brak jest powiązań osobowych i kapitałowych, o których mowa w rozdz. V 

ust. 8 zapytania ofertowego. 

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

 

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

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

 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

       1)  ………………………………...; 

       2)  ………………………………... 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

................................... dnia,.............................                                      ...................................................... 

                                                                                                                    (podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/hurt

