
załącznik nr 3 do specyfikacji  

Druk OFERTA                                                       

 
............................................................                ........................ , dnia .............. 
Nazwa i adres firmy (wykonawcy):  
 

Województwo: .......................................... 

 

PESEL: ................................................. 
dotyczy wykonawców wpisanych do CEIDG RP 
 oraz wykonawców będących osobami fizycznymi 
 

NIP: .................................................... 

 

........................................................... 
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym 
 

........................................................... 
adres e-mail wykonawcy 
 

OFERTA 

 

  Gmina Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów 

 

 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Zimowe utrzymanie 

dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019” 

 

Część nr 1 

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 

2018/2019” 

obejmujące następujące miejscowości: Bystrzanowice, Bystrzanowice Dwór, Lgoczanka, 

Hucisko, Góry Gorzkowskie.* 

 

Część nr 2 

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 

2018/2019” 

obejmujące następujące miejscowości: Żuraw, Zagórze, Lusławice, Okrąglik, Lipnik, 

Czepurka.* 

 

Część nr 3 

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 

2018/2019” 

obejmujące następujące miejscowości: Siedlec, Pabianice, Skowronów,* 

 

Część nr 4  

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 

2018/2019” 

obejmujące następujące miejscowości: Piasek, Śmiertny Dąb* 

 

Część nr 5 

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 

2018/2019” 

obejmujące następujące miejscowości: Złoty Potok, Janów ul. Kosynierów* 

 

Część nr 6 

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 

2018/2019” 

obejmujące następujące miejscowości: Janów, Ponik* 

 



1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: 

 

Część nr 1 zamówienia 

 

Część nr 1 Odśnieżanie 

Bystrzanowice, 

Bystrzanowice 

Dwór, 

Lgoczanka, 

Hucisko, Góry 

Gorzkowskie 

Przewidywana 

liczba godz. 

odśnieżania 

Cena jednostkowa 

netto za 1 godz. 

odśnieżania 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT 

Cena 

brutto 

A B C=AxB D E=CxD 

90 godz.     

 

 

Część nr 1 Posypywanie 

Bystrzanowice, 

Bystrzanowice 

Dwór, 

Lgoczanka, 

Hucisko, Góry 

Gorzkowskie 

Przewidywana 

liczba godz. 

posypywania 

Cena jednostkowa 

netto za 1 godz. 

posypywania 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT 

Cena 

brutto 

A B C=AxB D E=CxD 

35 godz.     

 

Łącznie na część I zamówienia (odśnieżanie oraz posypywanie,) oferuje/my cenę brutto 

……………….………… - cena podlegająca ocenie.   

 

Deklaruje/my czas reakcji ……….. minut, na podjęcie akcji odśnieżania lub posypywania  

w przypadku nagłego wystąpienia złych warunków atmosferycznych po uprzednim 

telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do 

wykonania. 

Należy określić w przedziale 30, 45, 60  min. – zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. 

13 SIWZ  

 

 

Część nr 2 zamówienia 

 

Część nr 2 Odśnieżanie 

Żuraw, 

Zagórze, 

Lusławice, 

Okrąglik, 

Lipnik, 

Czepurka 

Przewidywana 

liczba godz. 

odśnieżania 

Cena jednostkowa 

netto za 1 godz. 

odśnieżania 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT 

Cena 

brutto 

A B C=AxB D E=CxD 

70 godz.     

 

 

Część nr 2 Posypywanie 

Żuraw, 

Zagórze, 

Lusławice, 

Okrąglik, 

Lipnik, 

Czepurka 

Przewidywana 

liczba godz. 

posypywania 

Cena 

jednostkowa 

netto za 1 godz. 

posypywania 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT 

Cena 

brutto 

A B C=AxB D E=CxD 

30 godz.     

 

Łącznie na część 2 zamówienia (odśnieżanie oraz posypywanie,) oferuje/my cenę 

brutto ……………….………… - cena podlegająca ocenie.   

 

Deklaruje/my czas reakcji ……….. minut, na podjęcie akcji odśnieżania lub posypywania  

w przypadku nagłego wystąpienia złych warunków atmosferycznych po uprzednim 



telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do 

wykonania. 

Należy określić w przedziale 30, 45, 60  min. – zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. 

13 SIWZ  

 

Część nr 3 zamówienia 

 

Część nr 3 Odśnieżanie 

Siedlec, 

Pabianice, 

Skowronów 

Przewidywana 

liczba godz. 

odśnieżania 

Cena jednostkowa 

netto za 1 godz. 

odśnieżania 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT 

Cena 

brutto 

A B C=AxB D E=CxD 

120 godz.     

 

 

Część nr 3 Posypywanie 

Siedlec, 

Pabianice, 

Skowronów 

Przewidywana 

liczba godz. 

posypywania 

Cena 

jednostkowa 

netto za 1 godz. 

posypywania 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT 

Cena 

brutto 

A B C=AxB D E=CxD 

125 godz.     

 

Łącznie na część 3 zamówienia (odśnieżanie oraz posypywanie,) oferuje/my cenę brutto 

……………….………… - cena podlegająca ocenie.   

 

Deklaruje/my czas reakcji ……….. minut, na podjęcie akcji odśnieżania lub posypywania  

w przypadku nagłego wystąpienia złych warunków atmosferycznych po uprzednim 

telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do 

wykonania. 

Należy określić w przedziale 30, 45, 60  min. – zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. 

13 SIWZ  

 

Część nr 4 zamówienia 

 

Część nr 4 Odśnieżanie 

Piasek, 

Śmiertny Dąb 

Przewidywana 

liczba godz. 

odśnieżania 

Cena jednostkowa 

netto za 1 godz. 

odśnieżania 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT 

Cena 

brutto 

A B C=AxB D E=CxD 

80 godz.     

 

 

Część nr 4 Posypywanie 

Piasek, 

Śmiertny Dąb 

Przewidywana 

liczba godz. 

posypywania 

Cena jednostkowa 

netto za 1 godz. 

posypywania 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT 

Cena 

brutto 

A B C=AxB D E=CxD 

40 godz.     

 

Łącznie na część 4 zamówienia (odśnieżanie oraz posypywanie,) oferuje/my cenę brutto 

……………….………… - cena podlegająca ocenie.   

 

Deklaruje/my czas reakcji ……….. minut, na podjęcie akcji odśnieżania lub posypywania  

w przypadku nagłego wystąpienia złych warunków atmosferycznych po uprzednim 



telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do 

wykonania. 

Należy określić w przedziale 30, 45, 60  min. – zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. 

13 SIWZ  

 

Część nr 5 zamówienia 

 

Część nr 5 Odśnieżanie 

Złoty Potok, 

Janów ul. 

Kosynierów 

Przewidywana 

liczba godz. 

odśnieżania 

Cena jednostkowa 

netto za 1 godz. 

odśnieżania 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT 

Cena 

brutto 

A B C=AxB D E=CxD 

90 godz.     

 

 

Część nr 5 Posypywanie 

Złoty Potok, 

Janów ul. 

Kosynierów 

Przewidywana 

liczba godz. 

posypywania 

Cena jednostkowa 

netto za 1 godz. 

posypywania 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT 

Cena 

brutto 

A B C=AxB D E=CxD 

80 godz.     

 

Łącznie na część 5 zamówienia (odśnieżanie oraz posypywanie,) oferuje/my cenę brutto 

……………….………… - cena podlegająca ocenie.   

 

Deklaruje/my czas reakcji ……….. minut, na podjęcie akcji odśnieżania lub posypywania  

w przypadku nagłego wystąpienia złych warunków atmosferycznych po uprzednim 

telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do 

wykonania. 

Należy określić w przedziale 30, 45, 60  min. – zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. 

13 SIWZ  

 

Część nr 6 zamówienia 

 

Część nr 6 Odśnieżanie 

Janów, Ponik Przewidywana 

liczba godz. 

odśnieżania 

Cena jednostkowa 

netto za 1 godz. 

odśnieżania 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT 

Cena 

brutto 

A B C=AxB D E=CxD 

90 godz.     

 

 

Część nr 6 Posypywanie 

Janów, Ponik Przewidywana 

liczba godz. 

posypywania 

Cena jednostkowa 

netto za 1 godz. 

posypywania 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT 

Cena 

brutto 

A B C=AxB D E=CxD 

70 godz.     

 

Łącznie na część 6 zamówienia (odśnieżanie oraz posypywanie,) oferuje/my cenę brutto 

……………….………… - cena podlegająca ocenie.   

 

Deklaruje/my czas reakcji ……….. minut, na podjęcie akcji odśnieżania lub posypywania  

w przypadku nagłego wystąpienia złych warunków atmosferycznych po uprzednim 

telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do 

wykonania. 



Należy określić w przedziale 30, 45, 60  min. – zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. 

13 SIWZ  

 

3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami 

przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

4. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

*  Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2, 3 i 4) ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

*  Oświadczamy, że zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia 

z postępowania na podstawie art. …………………..…. ustawy Pzp (podać mającą 

zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy 

Pzp). Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze:         

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

* Niepotrzebne skreślić 

5. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZĄCE INNYCH  

PODMIOTÓW: 

 Oświadczamy, że podmioty, na których zasoby się powołujemy, wskazane w punkcie 

6 lit. a) druku OFERTA nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w punkcie 5.3. 

specyfikacji, a odnoszącym się do art. 24 ust. 5 pkt 2, 3 i 4) Pzp.  

 

6. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU: 

 

* DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w ogłoszeniu o zamówieniu 

i w punkcie 5.2. SIWZ. 

 

* DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW 

Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w punkcie 5.2. SIWZ, 

polegamy na zasobach następujących podmiotów:  

a) nazwa (firma) podmiotu: ..................................................................................... 

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie 

opisanym w punkcie 5.2. SIWZ; 

W załączeniu składamy dokumenty (np. zobowiązania), o których mowa w punkcie 6.3. 

SIWZ.  

* niepotrzebne skreślić 

 

7. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: 

*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 

 zamówienia: 

a) wykonanie części dotyczącej .......................... firmie …............... z siedzibą                  

w …................... Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy 

wynosi:……………….zł lub stanowi ………………………% wartości całego zamówienia. 

b) wykonanie części dotyczącej .......................... firmie …............... z siedzibą                 

w …................... Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy 

wynosi:……………….zł lub stanowi ………………………% wartości całego zamówienia. 



* nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części 

zamówienia. 

* Niepotrzebne skreślić 

 

8. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym 

przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*. 

 

* Niepotrzebne skreślić. 

 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym 

przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie 

przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 
Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 

 W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców     

(tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub 

spółki cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie. 

 

9. Oświadczamy, że: 

 

 * nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 Jednocześnie oświadczamy, że w sytuacji gdyby wykonawca, którego 

reprezentujemy, przystąpił do jakiejkolwiek grupy kapitałowej - niezwłocznie 

poinformujemy o tym zamawiającego. 

* należymy do grupy kapitałowej i zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo 

zamówień publicznych złożymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 

oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia) 

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców 

(tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub 

spółki cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie. 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

10. Podajemy adres strony internetowej, na której znajduje się odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, dotyczący 

naszej firmy/firm występujących wspólnie:  

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

 

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia. 

 

12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 



13. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 

umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania 

naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

14. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.*  
 RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1).  
*w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia 

wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie 

 

 

 

 

.............................................. 
Podpisy osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

POTENCIAŁ TECHNICZNY 

WYKAZ   SPRZĘTU PRZEWIDZIANEGO  DO  REALIZACJI  ZAMOWIENIA 

 

                                                                                             /miejscowośd i data/ 

 

Nazwa i siedziba /adres/ Wykonawcy 

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

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

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie publiczne nieograniczonego: „Zimowe 

utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019” 

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma dysponuje lub będzie dysponowad  w pełni 

sprawnymi  jednostkami sprzętowymi i środkami transportu 

 

L.p. Nazwa sprzętu Nazwa/Typ/Dane 

techniczne 

ilość Podstawa dysponowania 

sprzętem * 

1. 

Samochód lub ciągnik 

z gumowym 

(elastycznym) pługiem 

do odśnieżania  

   

2. 

Piaskarko-solarka lub 

sprzęt równoważny 

 

   

 

* Należy wpisad „zasoby własne” lub „zasoby udostępnione przez inny podmiot” 

 

 

 

         Podpis 

       …………………………………………………………………. 

       Upoważniony przedstawiciel/e Wykonawcy 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 do SIWZ - do wypełnienia przez  inne podmioty i załączenia do oferty 

 

 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU 

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA. 

w trybie art. 22a ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Ja/My niżej podpisany(ni)………………….……………..…………………………… 

                                   (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 

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

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

                                                             (nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

o ś w i a d c z a m(/y), 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. w tym zmianą z 22.06.2016 r. - Dz.U. z 

2016 r. poz. 102), odda Wykonawcy 

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

…….…………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę) 

do dyspozycji niezbędne zasoby, o których mowa w punkcie 5.2* SIWZ zgodnie z wymaganiami 

określonymi w punkcie 6.3 SIWZ, tj.: 

 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu jest następujący:  

……………………………………………………………….. ; 

2)  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego jest następujący:  ……………………………………………... ; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest 

następujący:  ……………………………………………... . 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności 

dotyczą TAK*     NIE* 

(Uwaga: punkt ten dotyczy warunku, o którym mowa w punkcie 5.2 SIWZ). 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

                                                                                                               

………………….…………………..………… 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                                …………………………………………………………                          

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  

składania  oświadczeń woli w                           

      imieniu   podmiotu oddającego  

do dyspozycji zasoby) 

  

Uwaga: 

W przypadku korzystania z doświadczenia przez więcej niż jedną firmę, powyższe zobowiązanie jest 

drukiem do wielokrotnego wykorzystania.  

 


