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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

 

 

 

/pieczęć firmowa / 

 

Nazwa Wykonawcy: 
(w przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia 

należy podać nazwę Pełnomocnika oraz 

zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie 

ubiegając się o udzielenie zamówienia) 

 

 

Adres Wykonawcy: 

 

 

 

NIP:  

Regon:  

Tel.:  

E-mail:  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 

 

Usuwanie awarii oraz bieżące remonty wraz z przeglądami sieci kanalizacji sanitarnej  

na terenie miasta Wojkowice w latach 2021 – 2023  

znak sprawy: WW/ZP/1/231/1/2021 

 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy oferujemy: 

a)  cenę brutto  ……………………………………………… PLN (słownie złotych: 

………………………….);  

cena netto …………………. PLN + VAT w wysokości 23% tj. ………. zł 

b) okres gwarancji wynosi: …………… miesięcy; 

c) czas reakcji (czas podjęcia działań od momentu otrzymania zgłoszenia): ….. minut; 

d) czas przystąpienia do usuwania awarii: ……… minut. 

 

2. Sposób obliczenia ceny oferty według przewidywanego przez Zamawiającego zakresu 

ilościowego elementów czynników produkcji (kwoty netto z narzutami Kp i Z) i użytych 

materiałów (kwoty netto): 

 

Tabela nr 1. 

Deklarowane ceny jednostkowe czynników produkcji netto bez kosztów pośrednich (Kp)                

i zysku (Z) 

 



2 
 

Lp. Czynnik produkcji Cena jednostkowa netto         

(zł/maszynogodzina, 

zł/roboczogodzina. 

 

1 Roboczogodzina kosztorysowa  

2 samochód dostawczy z kierowcą (pogotowia 

kanalizacyjnego z wyposażeniem)   

 

3 samochód samowyładowczy do 5 ton  z 

operatorem                    

 

4 samochód samowyładowczy powyżej 5 ton z 

operatorem              

 

 

5 koparka o pojemności łyżki  0,14 – 0,16m3 z 

operatorem                      

 

6 koparka o pojemności łyżki  0,4 – 0,6 m3  z 

operatorem                      

 

7 samochód wielofunkcyjny SC/SW  z obsługą  

8 samochód SW  z obsługą                 

9 samochód SC   z obsługą               

10 Kamera do inspekcji kanalizacyjnej wraz z 

oprogramowaniem – samojezdna, z możliwością 

pomiaru spadku, opracowania dokumentacji na 

nośniku danych CD/DVD – możliwość inspekcji 

kanałów w zakresie średnic Ø100-Ø600mm 

 

 

Deklarowane wskaźniki narzutu 

- koszty pośrednie Kp. od R. S. ………………… % 

- zysk  Z od R, S. Kp.     ……………………………. % 

Deklarowane wyżej składniki cenotwórcze, czyli ceny jednostkowe czynników produkcji oraz 

wskaźniki narzutu, pozostają stałe i będą obowiązywać przez cały okres trwania umowy. 

 

Tabela nr 2. 

Odtworzenia (korytowanie, podbudowa, nawierzchnia): 

Lp. Odtworzenia nawierzchni Cena za 1m2 netto 

1 Na nawierzchniach bitumicznych  

2 Na kostce (granit, klinkier)  

3 Na chodnikach (kostka, płytki)  

4 Na zieleńcach  

 

Tabela nr 3. 

Obliczenie ceny oferty dla przewidywanego przez Zamawiającego zakresu ilościowego 

elementów czynników produkcji. Dla pozycji nr 1 – 10 - zgodnie z  Tabelą  nr 1, oraz 

deklarowanymi Kp i Z, wraz z cenami podanymi dla pozycji 1 – 4 – zgodnie z Tabelą nr 2 

 

Lp. Czynnik produkcji Zakres ilościowy Wartość zł netto 

1 Roboczogodzina kosztorysowa 1080 r-g  

2 samochód dostawczy z kierowcą 

(pogotowia kanalizacyjnego z 

330 m-g  
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wyposażeniem)   

3 samochód samowyładowczy do 5 ton  z 

operatorem                    

8 m-g  

4 samochód samowyładowczy powyżej 5 

ton z operatorem              

52 m-g 

 

 

5 koparka o pojemności łyżki  0,14 – 0,16m3 

z operatorem                      

22 m-g  

6 koparka o pojemności łyżki  0,4 – 0,6 m3  

z operatorem                      

37 m-g  

7 samochód wielofunkcyjny SC/SW  z 

obsługą 

145 m-g  

8 samochód SW  z obsługą                60 m-g  

9 samochód SC   z obsługą              220 m-g  

10 Kamera do inspekcji kanalizacyjnej wraz z 

oprogramowaniem – samojezdna, z 

możliwością pomiaru spadku, 

opracowania dokumentacji na nośniku 

danych CD/DVD – możliwość inspekcji 

kanałów w zakresie średnic Ø100- 

Ø600mm 

10 m-g  

 Odtworzenia nawierzchni Zakres ilościowy  

11 Na nawierzchniach bitumicznych 10m2  

12 Na kostce (granit, klinkier) 5m2  

13 Na chodnikach (kostka, płytki) 10m2  

14 Na zieleńcach 20m2  

RAZEM cena (oferty netto)  

 

1. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz  

z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i 

zasadami postępowania; 

b) Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 

oferty; 

c) Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu 

składania ofert; 

d) Akceptujemy warunki płatności wskazane w SWZ; 

e) zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SWZ; 

f) Załączony do zapytania ofertowego wzór umowy został przez nas zaakceptowany                                    

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

g) prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom /niepotrzebne skreślić/. 

 

Zakres zlecany podwykonawcy 
Nazwa i adres podwykonawcy (o ile są 

znane) 
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(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe 

zamówienie zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy). 

 

h) za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach …….., niniejsza 

oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących 

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. 

Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na (proszę 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): 

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

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

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

 

i)  wypełniony został obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio  zostały 

pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ........................................................ 

2) ........................................................ 

3) ........................................................ 

 

Oferta zawiera: ........ ponumerowanych stron 

 

  dnia     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  

woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 


