
Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTY 

Część nr 1 
 

……………………………….. 
miejscowość i data 

………………………………. 
(Nazwa i adres oferenta) 
 
Tel. …………………………. 
 
Fax…………………………. 
 
Adres e-mail………………… 

 

Urząd Gminy Janów 
ul. Częstochowska 1 
42-253 Janów 

 
 Nawiązując do zapytania ofertowego na „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy 
Janów w sezonie zimowym 2015/2016” składamy niniejszą ofertę na część nr 1 obejmującą 
następujące miejscowości: Bystrzanowice, Bystrzanowice Dwór, Lgoczanka, Hucisko, Góry 
Gorzkowskie. 
Koszt zimowego utrzymania dróg i ulic oferujemy po następujących cenach jednostkowych: 
 

Lp. Nazwa Cena netto 
[zł/h] 

Cena brutto 
[zł/h] 

1 odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze 
na całej szerokości jezdni)   

2 jednoczesne zwalczanie i likwidacja 
śliskości zimowej (posypywanie) 

mieszanką piasku 
z solą w stosunku 
wagowym 70-
30% 

  

 
 

1. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego: od podpisania 
umowy do 30.04.2016r. 

2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia 
umowy na warunkach wymienionych w ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 
 
 

............................................................ 
(podpisy osób uprawnionych) 



Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTY 

Część nr 2 
 

…………………………………. 
miejscowość i data 

………………………………. 
(Nazwa i adres oferenta) 
 
Tel. …………………………. 
 
Fax…………………………. 
 
Adres e-mail………………… 

Urząd Gminy Janów 
ul. Częstochowska 1 
42-253 Janów 

 
 Nawiązując do zapytania ofertowego na „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy 
Janów w sezonie zimowym 2015/2016” składamy niniejszą ofertę na część nr 2 obejmującą 
następujące miejscowości: Żuraw, Zagórze, Lusławice, Okrąglik, Lipnik, Czepurka. 
Koszt zimowego utrzymania dróg i ulic oferujemy po następujących cenach jednostkowych: 
 

Lp. Nazwa Cena netto 
[zł/h] 

Cena brutto 
[zł/h] 

1 odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze 
na całej szerokości jezdni)   

2 jednoczesne zwalczanie i likwidacja 
śliskości zimowej (posypywanie) 

mieszanką piasku 
z solą w stosunku 
wagowym 70-
30% 

  

 
 

1. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego: od podpisania 
umowy do 30.04.2016r. 

2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia 
umowy na warunkach wymienionych w ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 

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

(podpisy osób uprawnionych) 

 



Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTY 

Część nr 3 
 

………………………………. 
miejscowość i data 

………………………………. 
(Nazwa i adres oferenta) 
 
Tel. …………………………. 
 
Fax…………………………. 
 
Adres e-mail………………… 

Urząd Gminy Janów 
ul. Częstochowska 1 
42-253 Janów 

 
 Nawiązując do zapytania ofertowego na „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy 
Janów w sezonie zimowym 2015/2016” składamy niniejszą ofertę na część nr 3 obejmującą 
następujące miejscowości: Siedlec, Pabianice, Skowronów. 
Koszt zimowego utrzymania dróg i ulic oferujemy po następujących cenach jednostkowych: 
 

Lp. Nazwa Cena netto 
[zł/h] 

Cena brutto 
[zł/h] 

1 odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze 
na całej szerokości jezdni)   

2 jednoczesne zwalczanie i likwidacja 
śliskości zimowej (posypywanie) 

mieszanką piasku 
z solą w stosunku 
wagowym 70-
30% 

  

 
 

1. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego: od podpisania 
umowy do 30.04.2016r. 

2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia 
umowy na warunkach wymienionych w ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 

 
 
 

............................................................ 
(podpisy osób uprawnionych) 



Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTY 

Część nr 4 
 

……………………………….. 
miejscowość i data 

………………………………. 
(Nazwa i adres oferenta) 
 
Tel. …………………………. 
 
Fax…………………………. 
 
Adres e-mail………………… 

Urząd Gminy Janów 
ul. Częstochowska 1 
42-253 Janów 

 
 Nawiązując do zapytania ofertowego na „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy 
Janów w sezonie zimowym 2015/2016” składamy niniejszą ofertę na część nr 4 obejmującą 
następujące miejscowości: Piasek, Śmiertny Dąb. 
Koszt zimowego utrzymania dróg i ulic oferujemy po następujących cenach jednostkowych: 
 

Lp. Nazwa Cena netto 
[zł/h] 

Cena brutto 
[zł/h] 

1 odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze 
na całej szerokości jezdni)   

2 jednoczesne zwalczanie i likwidacja 
śliskości zimowej (posypywanie) 

mieszanką piasku 
z solą w stosunku 
wagowym 70-
30% 

  

 
 

1. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego: od podpisania 
umowy do 30.04.2016r. 

2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia 
umowy na warunkach wymienionych w ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 

 
 
 

............................................................ 
(podpisy osób uprawnionych) 

 
 



 
Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 
Część nr 5 

 
 ……………………………. 

miejscowość i data 
………………………………. 
(Nazwa i adres oferenta) 
 
Tel. …………………………. 
 
Fax…………………………. 
 
Adres e-mail………………… 

Urząd Gminy Janów 
ul. Częstochowska 1 
42-253 Janów 

 
 Nawiązując do zapytania ofertowego na „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy 
Janów w sezonie zimowym 2015/2016” składamy niniejszą ofertę na część nr 5 obejmującą 
następujące miejscowości: Złoty Potok, Janów ul. Kosynierów. 
Koszt zimowego utrzymania dróg i ulic oferujemy po następujących cenach jednostkowych: 
 

Lp. Nazwa Cena netto 
[zł/h] 

Cena brutto 
[zł/h] 

1 odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze 
na całej szerokości jezdni)   

2 jednoczesne zwalczanie i likwidacja 
śliskości zimowej (posypywanie) 

mieszanką piasku 
z solą w stosunku 
wagowym 70-
30% 

  

 
1. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego: od podpisania 

umowy do 30.04.2016r. 
2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia 
umowy na warunkach wymienionych w ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 

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

(podpisy osób uprawnionych) 



 
Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 
Część nr 6 

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

miejscowość i data 
………………………………. 
(Nazwa i adres oferenta) 
 
Tel. …………………………. 
 
Fax…………………………. 
 
Adres e-mail………………… 

Urząd Gminy Janów 
ul. Częstochowska 1 
42-253 Janów 

 
 Nawiązując do zapytania ofertowego na „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy 
Janów w sezonie zimowym 2015/2016” składamy niniejszą ofertę na część nr 6 obejmującą 
następujące miejscowości: Janów, Ponik. 
Koszt zimowego utrzymania dróg i ulic oferujemy po następujących cenach jednostkowych: 
 

Lp. Nazwa Cena netto 
[zł/h] 

Cena brutto 
[zł/h] 

1 odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze 
na całej szerokości jezdni)   

2 jednoczesne zwalczanie i likwidacja 
śliskości zimowej (posypywanie) 

mieszanką piasku 
z solą w stosunku 
wagowym 70-
30% 

  

 
 

1. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego: od podpisania 
umowy do 30.04.2016r. 

2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 
zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia 
umowy na warunkach wymienionych w ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 

 
 

............................................................ 
(podpisy osób uprawnionych) 

 
 


