
 

Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego 

Rpi.271.7.2021 

z dnia 01.12.2021 r. 

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

     (nazwa, pieczęć Wykonawcy) 

 

NIP ………………… REGON……………...…… 

ADRES …………………………………..…….… 

Tel. ………………………………………………..  

E-mail ……………………………………………. 

FORMULARZ OFERTOWY  
  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.12.2021 r. o wartości poniżej 130 000,00 zł prowadzone w 

oparciu o wewnętrzne przepisy Zamawiającego dla zamówienia pn. „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie 

Gminy Rejowiec Fabryczny w sezonie zimowym 2021 – 2022” 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 

Oferent może złożyć ofertę na wszystkie części lub wybrane, które może realizować) 
 

- Za wykonanie usługi odśnieżania dróg gminnych 
 

CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI CENA NETTO 

[zł / 1 godzina] 

VAT CENA BRUTTO 

[zł / 1 godzina] 

I Wólka Kańska, część Wólki 

Kańskiej-Kolonii, Kanie 

   

II Kanie-Stacja, Liszno-Kolonia, 

Liszno, Leszczanka, Wólka Kańska-

Kolonia, Toruń – Osowiec, Zalesie 

Kańskie, część Gołębia 

   

III Józefin, Krasne, Zalesie Krasieńskie, 

część Zalesia Kańskiego, Pawłów, 

Krzywowola 

   

IV część Gołębia, Toruń    

 

- Za wykonanie usługi zwalczania i likwidacji śliskości zimowej (posypywanie) 

CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI CENA NETTO 

[zł / 1 godzina] 

VAT CENA BRUTTO 

[zł / 1 godzina] 

a Kanie – Krasne (104602L), centrum 

m. Kanie (104601L). 

   

b Kanie-Stacja,  Liszno-Kolonia 

(112776L),  Liszno, Wólka Kańska 

(104600L) , osiedle Kanie-Stacja 

(ul. Sosnowa, ul. Świerkowa, ul. 

Lipowa 115781L, ul. Modrzewiowa 

122400L), Wólka Kańska-Kolonia 

(115768L, 122395L). 

   

c Pawłów (ul. Szkolna 104606L, ul. 

Łączna 104604L, ul. Pastownie 

115754L, ul. Kulikowa 115756L, ul. 

Cmentarna 115757L), Józefin 

(104603L), Krzywowola (115753L, 

115751L, 115749L), Krasne 

(115787L, 115762L, 115761L), 

Zalesie Kańskie (104605L) 

   

d Toruń (115772L), Gołąb 

(Nikodemówka 115771L). 

   



 

 

2. Wykaz sprzętu stosowanego do odśnieżania/zwalczania i likwidacji śliskości: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc 

od daty wyznaczonej na składanie ofert.  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym, z „Planem zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Rejowiec 

Fabryczny w sezonie 2021 – 2022” oraz ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Ewentualne załączniki do niniejszego formularza ofertowego: 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                     (Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty) 

 
 
 


