
 1 

 

  

 

 

Nr faksu/ adres email: ______________________ 

Gmina Grabica 

97-306 Grabica  

 

O F E R T A  

 
Nawiązując do zapytania ofertowego na „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Grabica 

w sezonie zimowym 2017/2018” na OBSZAR nr I – drogi w miejscowościach: Żeronie, 

Gutów, Majdany, Lubonia, Lutosławice Rządowe, Lutosławice Szlacheckie, Rusociny. 

 

1. Oferuje / oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za 

poniższe wartości:  

A/ za godzinę pracy jednostki typu ciężkiego ….……………………………………………….……: 

Netto ……………………………………………………... + podatek VAT ……….% 

Brutto …………………………………………….. /słownie brutto …………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………/ 

B/ za godzinę pracy jednostki typu średniego (odśnieżanie)…………………………………………: 

Netto ………………………………….. …………………+ podatek VAT ……….% 

Brutto …………………………………………….. /słownie brutto …………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………/ 

C/ za godzinę pracy jednostki typu średniego (posypywanie)…...……………………………………: 

Netto ………………………………….. …………………+ podatek VAT ……….% 

Brutto …………………………………………….. /słownie brutto …………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………/ 

D/za godzinę pracy jednostki typu średniego (odśnieżanie + posypywanie)…………………………: 

Netto ………………………………….. …………………+ podatek VAT ……….% 

Brutto …………………………………………….. /słownie brutto …………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………/ 

2. Zobowiązuje /zobowiązujemy się do wykonania usługi w czasie 1 godziny od wezwania 

przez Zamawiającego.  

3. Oświadczamy, że: .  
 zamówienie  wykonam/wykonamy w terminie określonym w zapytaniu ofertowym i projekcie 

umowy. 

 wyrażam/wyrażamy zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w jej projekcie  

stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.  

 przyjmuję/przyjmujemy warunki płatności określone w projekcie umowy – w ciągu 14 dni od 

dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT.  

 

 

 

pieczęć lub nazwa wykonawcy 
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4. Oświadczam/y iż: 

a) Nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia 

podwykonawcom* 

b) Zamierzam(y) powierzyć do podwykonania następujące części niniejszego zamówienia 

podwykonawcom* 

 

Lp. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA PODWYKONAWCY 

  

5. Ponadto oświadczamy, że: 

 nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne*/ wydano wobec nas prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, jednakże dokonaliśmy płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami*/ 

zawarliśmy wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności*.  

 nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;  

 nie skazano mnie*/nas* prawomocnie za przestępstwo popełnione przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo finansowania terroryzmu, fałszerstwo, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mającym na celu przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 jesteśmy wykonawcą, którego urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta nie skazano prawomocnie za 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo finansowania terroryzmu, fałszerstwo, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

 nie orzeczono wobec mnie*/nas* tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres 

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

Fax: …………………..; Tel: ……………………; Email: ……………………………………… 

 
 

 

 

________________,dnia___.___.2017r.            ___________________________________________ 

                                                                                              (pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych                                                                        
                                                                                          do podejmowania zobowiązań) 
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* - niepotrzebne skreślić 

UWAGA! W przypadku nie skreślenia właściwego w pkt. 5 tiret pierwszy Zamawiający uzna, że wobec Wykonawcy nie 

wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Wraz z OFERTĄ składamy następujące załączniki: 

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

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

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


