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Załącznik Nr 2 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Działając w imieniu i na rzecz firmy …………………………………………………………. 

 

z siedzibą w ……………………….przy ul……………………………………………………, 

kod pocztowy …………………………….. 

NIP:………………….. REGON:………………………. 

 

Przystępujemy do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „konkurs ofert” na 

wykonanie zadania pn: „Całodobowe usuwanie skutków wypadków i zdarzeń drogowych, 

martwych zwierząt oraz innych ubocznych produktów zwierzęcych itp., niemożliwych do 

usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od momentu zgłoszenia z terenów 

miejskich Chorzowa”. 
 

 Tabela nr 1 Wartości Zadania: Całodobowe usuwanie skutków wypadków i zdarzeń 

drogowych 

Lp Opis 

Cena ryczałtowa za jeden miesiąc 

netto (przenieść do kolumny 4 wiersz 

4 Tabeli nr 2) 

1 2 3 

1. 

Całodobowe usuwanie skutków wypadków i 

zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz 

innych ubocznych produktów zwierzęcych itp., 

niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny 

w czasie do 60 min. od momentu zgłoszenia 

zgodnie z SST – Załącznik nr 1 

 

 
 

Tabela nr 2 Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia za kwotę: 

 

Rodzaj usługi Jedn. 

miary  

Ilość Cena jedn. 

netto 

Cena netto 
(3x4) 

Cena brutto 

 
1 2 3 4 5 6 

„Całodobowe 

usuwanie skutków 

wypadków etc.” 
 

 m - c 

 
18    

 

OGÓŁEM 

 

  

 

1. Cena oferty ryczałtowa ogółem: 

netto: …………………………………... 

(słownie:......................................................................................................................................) 

kwota podatku VAT: ……………………..….. 

(słownie:......................................................................................................................................) 

brutto: …………………….…………… 

(słownie:......................................................................................................................................) 
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2. Celem realizacji zamówienia deklaruję / deklarujemy uruchomienie Punktu 

Dyspozytorskiego zlokalizowanego w odległości do 15 km od siedziby Zamawiającego 

(ul. Bałtycka 8, 41-500 Chorzów) w: 

………………………………………………………………………………………………… 
(dokładny adres) 

 

Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest: …………………………………………… 

 

Numer telefonu oraz numer faksu osoby odpowiedzialnej za prowadzenie  zadania: 

tel..............................., tel. kom…….......................... faks ........................................ 

 

oraz bazy sprzętowej i materiałowej wraz z obsługą zlokalizowanej odległości do15 km od 

siedziby Zamawiającego (ul. Bałtycka 8, 41-500 Chorzów) w (dokładny adres): 

....................................................................................................................................................... 

* Odległość należy mierzyć po drogach publicznych. Zamawiający będzie weryfikował 

odległość punktu dyspozytorskiego oraz bazy materiałowej i sprzętowej w oparciu o 

powszechnie dostępne narzędzia (np. Googl Maps) 

 

3. Deklaruję/ Deklarujemy: 

Przystąpienie do rozpoczęcia usuwania skutków wypadków i zdarzeń drogowych, 

martwych zwierząt i innych produktów zwierzęcych oraz pozostałych sytuacji opisanych 

w Załączniku nr 1 (SST) do Opisu Przedmiotu Zamówienia w czasie 60 min. 

 

4. Oświadczam/ Oświadczamy oraz Akceptuję/ Akceptujemy: 

a) Otrzymaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

b) Akceptujemy wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia warunki i terminy 

realizacji. 

c) Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy.  

d) Oświadczamy, że dysponyjemy samochodem dostawczym umożliwiającym przewożenie 

martwych zwierząt, produktów zwierzęcych, materiałów sypkich, ładunków w ilości 

minimum 1 szt. 

e) Oświadczamy, że dysponujemy ręczną zamiatarką mechaniczną lub jakąkolwiek inną 

samobieżną w ilości minimum 1szt. 

f) Oświadczamy, że dysponujemy przyrządami ręcznymi, jak: łopaty, szypry, miotły itp. 

g) Oświadczamy, że dostarczany piasek jest piaskiem przeznaczonym do celów 

budowlanych. 

h) W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego . 

 

 

 

………………………………. 
(miejscowość i data) 

 

 

 

…………………………………………………….. 
(Podpis i pieczatka imienna przedstawiciela Wykonawcy) 


