
WO.242.10.2021        Załącznik nr 2 do SWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ 10 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................, 
będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy: 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................, 
będącego …… (M/Ś/D*) przedsiębiorcą, nr faksu ...................................;  
nr telefonu .................................; e-mail: ………………………. 
*proszę wskazać właściwe 

 
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr WO.242.10.2021 dotyczące postępowania 
prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, w trybie podstawowym bez 
przeprowadzania negocjacji na przedmiot zamówienia: 
wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie w sezonie zimowym 2021/2022, 
 
składam/składamy niniejszą ofertę: 
 
część 10 
Odśnieżanie i zwalczanie naboju lodowego przy użyciu spycharki będącej własnością Wykonawcy teren 
działalności Służby Drogowej w Garwolinie, Służby Drogowej w Trojanowie, Służby Drogowej – Mostowej  
w Maciejowicach w ilości szt. 2. 
Ilość godzin w sezonie zimowym 2021/2022 – 90 godz. 
 
Do oferty wykonawca jest zobowiązany załączyć kosztorys ofertowy, której wzór stanowi załącznik nr 1 
do formularza ofertowego. Niezałączenie do oferty kosztorysu ofertowego będzie skutkowało 
odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, jako tę, której treść jest niezgodna z warunkami 
zamówienia. 
 
cena netto ........................................................ zł. za jedną godzinę odśnieżania drogi powiatowej  
(dotyczy jednego zestawu sprzętu) 
 
cena brutto ........................................................ zł. za jedną godzinę odśnieżania drogi powiatowej  
(dotyczy jednego zestawu sprzętu) 
 
 
 
Łączna cena brutto wykonania zamówienia:     ……………………………. zł 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                 (pieczęć Wykonawcy) 



 
 
zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym do części 10 stanowiącym załącznik do oferty 

i będącym jej integralną częścią. 

Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do podstawienia sprzętu w ciągu ………… minut (maksymalnie 
90min.) od chwili wydania polecenia o rozpoczęciu wykonywania usługi.  
Uwaga: czas w którym wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprzętu będzie czasem umownym 
na podstawienie sprzętu, a jego przekroczenie będzie skutkowało karami umownymi 
 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIA: 
1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi  

w specyfikacji warunków zamówienia nr WO.242.10.2021. 
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia nr WO.242.10.2021, 

udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niej żadnych zastrzeżeń. 
4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy i nie wnoszę/my 

do nich żadnych zastrzeżeń, a w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się 
do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 
prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.). 

7. Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym: 
............................................................................................ 

8. Oświadczam, że przedmiotowe zamówienie będę realizował samodzielnie / przy udziale 
podwykonawców1: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(należy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom  
oraz nazwy/firmy podwykonawców jeżeli są znane) 

 
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, stosownie do postanowień art. 

117 ust. 2 i 3 ustawy, oświadczamy, że następujące części zamówienia będą realizowane przez 
następujących wykonawców: ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(należy wskazać które części zamówienia będą realizowane przez poszczególnych  
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia bez udziału 
podwykonawców  



 
 
10. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty i które wskazujemy do 

oceny spełnienia przez nas warunków udziału w postępowaniu są: 
1) ............................................................................................ 
2) ............................................................................................ 
3) ............................................................................................ 
4) ............................................................................................ 
5) ............................................................................................ 
6) ............................................................................................ 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3. 

 
2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
3 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 


