
  
 

...................................................                Załącznik Nr 2 do Regulaminu  

..............................................................                  udzielania zamówień publicznych,  

..............................................................                  których wartość nie przekracza  

..............................................................                  wyrażonej w złotych polskich  
             dane oferenta                    równowartości kwoty 30 tys. euro 
 

Miejscowość..............................dnia ....................... 
 
                                                           
 

OFERTA 
               Gmina Osiek Jasielski 
               38-223 Osiek Jasielski  

         
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), 
dotyczącego zadania: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników przy drogach 
powiatowych na terenie Gminy Osiek Jasielski w sezonie zimowym 2019/2020” 
 

składam ofertę  następującej treści: 
 

Oferuję wykonanie usług po następujących cenach, za każdą godzinę pracy własnym sprzętem. 
(Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej dla poszczególnych miejscowości.): 
 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać cenę brutto za 1 roboczogodzinę odśnieżania, 1 roboczogodzinę 
posypywania oraz 1 roboczogodzinę odśnieżania z posypywaniem dla wybranych miejscowości. 
W przeciwnym wypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.  
 
Zamawiający dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej dla każdej części zamówienia i będzie brał pod 
uwagę wyłącznie średnią ważoną ceny usługi odśnieżania (waga 2), posypywania (waga 3) i odśnieżania 
z posypywaniem (waga 5) dla każdej miejscowości.  
 
Do czasu pracy nie wlicza się dojazdu do danej miejscowości. 
 
Drogi gminne, chodniki przy drogach powiatowych wraz z zatokami autobusowymi, parkingi 

 i place będące własnością Gminy.  

Lp. Miejscowość 
Ciągnik z pługiem 

odśnieżanie 
Ciągnik - 

posypywanie 

Ciągnik z pługiem 
odśnieżanie z 

posypywaniem 

Średnia ważona 
cena według 

wzoru 

1. Załęże (wymagany jest 
ciągnik rolniczy) 

cena brutto (zł): cena brutto (zł): cena brutto (zł):  

2. 
Pielgrzymka (wymagany  
jest ciągnik rolniczy 
dwunapędowy) 

cena brutto (zł): cena brutto (zł): cena brutto (zł):  

3. 
Zawadka Osiecka 
(wymagany  jest ciągnik 
rolniczy dwunapędowy) 

cena brutto (zł): cena brutto (zł): cena brutto (zł):  

5. 
Mrukowa (wymagany 
jest ciągnik rolniczy 
dwunapędowy) 

cena brutto (zł): 
 
 
 
 

cena brutto (zł): cena brutto (zł):  



  
 

 
1. Przyjmuję/my do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym,  

w tym we wzorze umowy, warunki. 
2. Oświadczam/oświadczamy, iż: 
a. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
b. posiadam/my wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. realizowałem/am w latach 2017-2020 

minimum jedną usługę w zakresie przedmiotu zamówienia: podmiot na rzecz, którego usługa była 
wykonywana:…………………………………………………….. 
termin realizacji usługi:……….………………………………….  

c. dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
3. Oświadczam/oświadczamy, iż prowadzę/prowadzimy działalność gospodarczą o numerze identyfikacyjnym 

NIP  .......................................................* 
4. Oświadczam/oświadczamy, iż nie prowadzę/nie prowadzimy działalności gospodarczej  

i nie jestem/nie jesteśmy płatnikiem podatku od towarów i usług. * 
5. Oświadczam/Oświadczamy, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązek informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO (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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu. ** 

*  Niewłaściwe skreślić 

** 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). 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w 
takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania. 

 
                                                                           
                                                                                 ............................................................ 
                                                                               podpis osoby upoważnionej 

 


