
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

OFERTA 
 
Gmina Białobrzegi  
reprezentowana przez  

Dyrektora Zakładu Usług 

Komunalnych w Białobrzegach 

działającego np. pełnomocnictwa 

Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi 

ul. Rzemieślnicza 51        

26-800 Białobrzegi 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

 

1. Oferujemy wykonanie zadania: 

„Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie gminy Białobrzegi w 2017 roku”,  

za cenę: 

 

- netto …………………………zł (słownie: ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………...……………); 

- brutto …………………………zł (słownie: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………...………………); 

- w tym kwota podatku VAT = ……… % tj. ………………………zł, (słownie: ……………………… 

…………………………………………………………………………………………...………………); 

Wyliczona na podstawie poniższej kalkulacji: 

1) koszt miesięcznej konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie gminy Białobrzegi 

(ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne) wynosi netto: …………………………zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………zł) 

2) Łączna cena netto = 12 x koszt miesięcznej konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego na 

terenie gminy Białobrzegi określona w pkt. 1). 

2. Przedmiot zamówienia zamierzamy realizować od dnia od podpisania umowy do 31.12.2017 r. 

3. Na przedmiot zamówienia udzielamy następujących okresów gwarancyjnych, licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru z konserwacji: 

- 1 rok ograniczonej gwarancji na żarówki, bezpieczniki, kable, 

- 2 miesiące ograniczonej gwarancji na przestawione zegary astronomiczne, 

- 1 rok ograniczonej gwarancji na pozostałe elementy konserwacji. 

 

 



4. Akceptujemy następujące warunki płatności: 

1) Rozliczenie za  wykonane usługi odbędzie  się na  podstawie comiesięcznych faktur wystawionych 
po wykonaniu robót konserwacyjnych zleconych przez Zakład Usług Komunalnych w 
Białobrzegach. 

2) Należności wynikające z faktur będą płatne przelewem, z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy, w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury. 

5. Roboty konserwacyjne objęte zamówieniem wykonamy: 

1) siłami własnego Przedsiębiorstwa: *) ……………………………………..………………………… 

2) wspólnie przez: **) ………………………………………………………..…………………………… 

(należy podać nazwy firm wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

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

3) z udziałem Podwykonawcy ***), w części: …………………………………..……………………… 
(należy określić, jaką część zamówienia będzie wykonywał Podwykonawca) 

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

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

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego i nie 
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty otwarcia 
ofert. 

9. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy. 

10. Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty i załączników są ponumerowane i cała oferta składa 
się z …………… kartek. 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

(1) …………………………………………………………………………………………………… 

(2) …………………………………………………………………………………………………… 

(3) …………………………………………………………………………………………………… 

(4) …………………………………………………………………………………………………… 

(5) …………………………………………………………………………………………………… 

(6) …………………………………………………………………………………………………… 

(7) …………………………………………………………………………………………………… 
 

Osoba upoważniona do porozumiewania się z Zamawiającym w sprawie prowadzonego 
postępowania ............................................................ , tel .......................... fax ..............................  
e-mail……………………………………………. 

Miejscowość ………………………………, dnia ………….2017 r. 

 

Podpisano: 

 

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy wraz z pieczęcią) 

UWAGA: 

*) – w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź z udziałem Podwykonawców, 

należy wpisać „nie dotyczy” 

**) - w przypadku składania oferty przez jedną Firmę, należy wpisać „nie dotyczy” 

***) – w przypadku wykonania zamówienia siłami własnego Przedsiębiorstwa należy wpisać „nie dotyczy 

 



Załącznik nr ….. do formularza 
oferty 

(pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ REALIZACJI USŁUG 
 

Lokalizacja wykonanych 
usług 

Nazwa i adres 
Wykonawcy 

wartość brutto 
zrealizowanego 

zamówienia 

Czas realizacji Nazwa i adres 
Zamawiającego 

Rodzaj wykonanych usług 

początek zakończenie 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

Miejscowość ………………………………, dnia ……………….… 2017 r. 

Podpisano: 

podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy wraz z pieczęcią



Załącznik nr …… 
do formularza oferty 

(pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ OSÓB 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zapytaniu ofertowym na: „Konserwację oświetlenia 
ulicznego i parkowego na terenie gminy Białobrzegi w 2017 roku” 

 

 Wykształcenie Rodzaj uprawnień Nr 
uprawnień 

Termin ważności 
wpisu do Izby 
Inżynierów 
Budownictwa 
lub równoważne 

Informacje na temat doświadczenia Informacja o 
podstawie 

dysponowania tą 
osobą 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Kierownik prac       

       

Miejscowość ………………………………, dnia … … 2017 r.  

 

Podpisano: 

podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy wraz z pieczęcią 



 

 
Załącznik nr …… do formularza oferty 

(pieczęć Wykonawcy) 

O Ś W I A D C Z E N I E 
1)

 

 

Przystępując do zapytania ofertowego na: „Konserwację oświetlenia ulicznego               
i parkowego na terenie gminy Białobrzegi w 2017 roku”: 

ja (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………. 

reprezentując firmę (nazwa firmy) ………………………………………………………………… 

jako (stanowisko służbowe) ……………………………………………………………………… 

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy (spółki) oświadczam, że osoby, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia 
wymagane ustawami. 

Miejscowość: …………………………………………, dnia ………… 2017 r. 

Podpisano: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr …….. 
do formularza oferty 

(pieczęć Wykonawcy) 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA 
ZAKŁADU I URZĄDZEŃ 

TECHNICZNYCH 

przewidzianych do realizacji zamówienia na: „Konserwację oświetlenia ulicznego i 
parkowego na terenie gminy Białobrzegi w 2017 roku”. 
 

Lp. Potencjał techniczny Minimalna 
wymagana 

liczba jednostek 

Liczba jednostek 
przewidzianych do 

realizacji zamówienia 

Forma 
władania * 

1 2. 3. 4. 5. 

1 Podnośnik/wysięgnik do wysokości 7mb 1   

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

*Określić czy jest to sprzęt będący własnością Wykonawcy, udostępniony czy sprzęt 
Podwykonawcy. 

UWAGA: Jeśli Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów (w tabeli potencjał 
techniczny wskazany jako udostępniony), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

Miejscowość ………………………………, dnia … … 2017 r. 
Podpisano: 

podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy wraz z 
pieczęcią 

 


