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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 

 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

 

 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

ul. Bałtycka 8a 

41-500 Chorzów 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia publicznego: 

Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa. 

 

1. Wartość całkowita oferty: 
NETTO ……………… zł 

Stawka VAT….. wartość podatku VAT……………….zł 
BRUTTO (w tym z należnym podatkiem VAT): ………………….. zł 

słownie: ……………………………………………………………… 

 

Zgodnie z poniższymi tabelami:



Letnie i Zimowe Utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa 

Formularz Ofertowy 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów Chorzów 
2 

Tabela 1 – wartość całkowita umowy: 

Lp. Opis 

j.
m

 

Wartość za 

dzień (dobę) 

(netto) 

Ilość dni 

(dób) 

Wartość (netto) 

(4x5) 

Wartość brutto z 

należnym 

podatkiem VAT 

(8%)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Zadanie 1 

Letnie Oczyszczanie 

nawierzchni jezdni o pow. 

1128443,53 m2 - dróg 

będących w Zarządzie MZUiM 

w Chorzowie w terminie od 1 

kwietnia do 31 październik  

d
zi

eń
 (

d
o

b
a)

 

……… zł 428 ………… zł ………… zł 

2 RAZEM ZADANIE 1 ……….. zł …………. zł 

3 Zadanie 2  

Zimowe 

oczyszczanie 

nawierzchni 

jezdni o pow. 

1128443,53 

m2 - dróg 

będących w 

Zarządzie 

MZUiM w 

Chorzowie 

czynne 

oczyszczanie 

nawierzchni 

jezdni - dróg 

(czynna akcja 

zimowa) oraz 

gotowość do 

czynnego 

utrzymywania 

nawierzchni 

jezdni – dróg 

wraz z letnim 

oczyszczaniem 

(bierna akcja 

zimowa) w 

terminie od 

1 listopada do 

31 marca 

d
zi

eń
 (

d
o

b
a)

 

……….. zł 303 …………. zł …………. zł 

4 RAZEM ZADANIE 2  ……….. zł …………. zł 

5 OGÓŁEM ZADANIE 1 i ZADANIE 2 ………… zł …………. zł 

 

Kwoty w tabeli obejmują wszelkiego rodzaju koszty jakie wykonawca poniesie podczas realizacji usług. 
 

2. Baza magazynowo – eksploatacyjno-sprzętowa, dedykowana do realizacji przedmiotu zamówienia, 

znajduje się na terenie miasta Chorzów/ w odległości …. km od granic administracyjnych Miasta 

Chorzów tj. pod adresem …………………………………………………………………………… . 
 

3. Oświadczamy, że posiadamy wdrożony system zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub 

będziemy stosować certyfikat ISO 14001 lub inny certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu 

zarządzania środowiskiem: 

 TAK 

.................................................................................................................................... 
(proszę podać jaki jest wdrożony system zarzadzania środowiskiem) 

 NIE 
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4. Oświadczamy, że dysponujemy pojazdami spełniającymi następujące normy emisji spalin: 

Nazwa i opis pojazdów 

Norma emisji spalin 

EURO 4 

(szt.) 

EURO 5 

(szt.) 

EURO 6 

(szt.) 

Pługopiaskarki o zabudowie od 4 m3 do 6 m3 wyposażone 

w sterowny pług z możliwością skrętu 30 stopni w prawo i w 

lewo, o szerokości nie mniejszej niż 2,7 m. 

   

Pojazdy o DMC do 3,5t przystosowane do przewozu rzeczy 

i osób 

   

Zamiatarka uliczna podciśnieniowa z instalacją do mycia 

ulic 

   

Pojazd z polewaczką o poj. zbiornika min. 5,5m3    

RAZEM    
 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. 
 

6. Oświadczamy, że akceptujemy proponowany przez zamawiającego projekt umowy. 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawnymi. 

 

7. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem: 

 zrealizujemy siłami własnymi* 

 przewidujemy wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy(ów)*: 

 

Zakres zlecany Podwykonawcy Firma Podwykonawcy 

  

  

 

W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem na zasobach, którego polega Wykonawca 

na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp: 

 

Zakres zlecany Podwykonawcy Firma Podwykonawcy 

  

  

 
*niepotrzebne skreślić 

 

8. Czas realizacji zadania: 24 miesiące (731 dni) od daty podpisania umowy. 
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9. Oświadczam/y, że (zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem) 

 wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie przepisami o podatku od towarów i usług*. 

 wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług*. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył 

…………….
1
 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie 

wynosiła …………………....
2
 zł. 

 

10. Informuję, że składam/y ofertę jako (zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem): 
 

Mikroprzedsiębiorstwo 

 

mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót lub 

całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EURO; 

Małe przedsiębiorstwo 

 

małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót lub 

całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EURO; 

Średnie przedsiębiorstwo 

 
 

średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i 

które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 

milionów EURO. 

 

 

Liczba stron............... 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................... 
dnia podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 

                                                
1
  wpisać (rodzaj) towaru/usługi, która będzie prowadziła do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

2
  wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej. 


