
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 WZÓR OFERTY  

 

 

Zamawiający: 

Gmina Opinogóra Górna 

ul. Z. Krasińskiego 4,  

06-406 Opinogóra Górna 

         

 

OFERTA 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 

zimowym 2016/2017”: 

1) oferujemy odśnieżanie dróg gminnych zgodnie z wymogami zawartymi  

w zapytaniu ofertowym, za cenę: 

Zada

nie nr 
Usługa:  

Cena brutto za 1 

godzinę pracy jednej 

jednostki sprzętowej 

1 2 3 

1. 

Koszt pracy 1 h jednostki sprzętowej w części gminy 

obejmującej sołectwa: Pomorze, Elżbiecin, Chrzanówek, 

Chrzanowo, Władysławowo, Kąty, Zygmuntowo, Czernice, 

Bogucin, Pałuki, Przytoka, Kobylin, Pajewo-Króle, Łęki, 

Kołaczków, Wólka Łanięcka, Rembowo, Rembówko. 

 

2. 

Koszt pracy 1 h jednostki sprzętowej w części gminy 

obejmującej sołectwa: Opinogóra Górna, Opinogóra Dolna, 

Opinogóra-Kolonia, Przedwojewo, Kotermań, Dzbonie, 

Kołaki- Kwasy, Janowięta, Bacze, Rąbież, Wola Wierzbowska, 

Wierzbowo, Łaguny, Długołęka, Goździe, Kołaki Budzyno, 

Wilkowo, Załuże-Imbrzyki, Patory, Pokojewo, Sosnowo. 

 

 

2) oświadczamy, że przystąpimy do pracy, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego,  

po otrzymaniu powiadomienia, w czasie nie dłuższym niż 1 godzina, 

3) oświadczamy, że wybór naszej oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE *) prowadzić  

do powstania u Zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami  

o podatku od towarów i usług VAT. Obowiązkiem podatkowym objęty jest towar/usługa 

o nazwie (rodzaju) ……………………………………………………… i wartości 

………………………. zł netto. Jednocześnie jest nam wiadome, że w ww. przypadku, 

Zamawiający do wskazanej wartości netto oferty doliczy, należny podatek od towarów  

i usług VAT, 

Oświadczamy, że: 

1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do 15 kwietnia 2017 r.  

2) akceptujemy warunki płatności; 

3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym  

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



5) akceptujemy wzór umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez 

Zamawiającego, 

2. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia 

umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

    

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

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

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

numer telefonu:  ....................................................................................  

numer faksu: …...................................................................................... 

e-mail             ................................................................................................ 

nr rachunku bankowego ….………………………………………………………. 

 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ............................................... 

Podpis osób uprawnionych do 

składania świadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 
*) niepotrzebne skreślić 

 


