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Załącznik nr 1 – część nr 1 

……………………………… 

      Pieczęć Wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTY 

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Dostawę znaków drogowych pionowych i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu oraz słupków do znaków drogowych dla Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych spółka z o.o. w Zawierciu”. 
 

 

CZĘŚĆ NR 1: 

 DOSTAWA ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH I URZĄDZEŃ  

 BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

 

 

2. Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa (firma) 

Wykonawcy1 
Adres Wykonawcy Telefon Faks E-mail 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
3. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)2: 

 Mikroprzedsiębiorstwo 

 Małe przedsiębiorstwo 

 Średnie przedsiębiorstwo 

 

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie ………………….…… zł brutto 

 (podana cyfrowo w złotych polskich do drugiego miejsca po przecinku) 

zgodnie z poniższym zestawieniem: 

                                                           
1 w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących 

wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających 
ofertę wspólną (podmioty te również należy wskazać podając nazwy (firmy) i adresy). 
2 Te informacje wymagane są wyłącznie dla celów statystycznych. 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 
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Wykaz znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu  

L.p. Nazwa towaru J.

m. 

Ilość Cena 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

1. Znak A szt. 120     

2. Znak B szt. 130     

3. Znak C szt. 60     

4. Znak D3 szt. 170     

5. Znak F6 szt. 2     

6. Znak: 

F10  /720mmx1310mm/ 

F11  /720mmx1000m/ 

F15  /720mmx1260mm/ 

F16  /720mmx1460mm/ 

szt.  

1 

1 

1 

1 

    

7. Tabliczki: 

  typu T  /małe/4   

  T-6 

  T-27 

 

szt. 

szt. 

szt. 

 

54 

30 

10 

    

8. Tabl. U9a 500x1250 szt. 5     

9. Tabl. U9b 500x1250 szt. 5     

10. Tabl. U3c 2400x600 szt. 5     

11. Tabl. U3d 2400x600 szt. 5     

12. Tabl. U 20b 2750x500 szt. 2     

13. Tabl. G1a-G1f 

300x1000 

szt. 3     

14. Znak G3 szt. 1     

15. Znak G4 szt. 1     

16. Obejmy do znaków  szt. 1000     

17. Lustro U18a średnie 

akrylowe fi 800mm 

szt. 5     

18. Słupek U-12c fi60 do 

posadowienia w 

gruncie 

szt. 20     

19. Separatory punktowe 

U-25b 

szt. 3     

20. Progi zwalniające 

(konstrukcje progów 

zwalniających): 

element środkowy - 

900x500x50 

 

 

 

szt. 

 

 

 

 

6 

 

    

                                                           
3 90% zamawianych przez Zamawiającego „Znaków D” będzie miało wymiary 600x600 mm. Znaki 

o innych wymiarach stanowiąc będą maksymalnie 10% określonych ilości. 
4 dotyczy znaków /tabliczek/ typu : T-21,T-25a,T-25b, T-25c,T-26, T-29,T-30a, T-30c, T-30e, T-30g,T-

30i. 
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element zakańczający - 

900x450x50 

 

szt. 

 

      2 

21. Progi zwalniające 

(konstrukcje progów 

zwalniających): 

element środkowy - 

900x500x70 

element zakańczający-  

900x450x70 

 

 

 

szt. 

 

 

szt. 
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22. Tablice U-21a 

plastikowe na średnich 

podporach gumowych  

szt. 5     

23. Tablice U-21b 

plastikowe na średnich 

podporach gumowych 

szt. 5     

24 Bateria 6V,50 Ah do 

lamp drogowych 

szt. 6     

25. Pachołek U23c -500 szt. 10     

26. Barierki typu 

„olsztyńskiego” o 

dł.1,60m /wykonane z 

rury ɸ 48,3mm, słupek 

ɸ 60,3mm, biało-

czerwone, czerwone 

pasy z folii 

odblaskowej/ 

kpl. 19     

27. Słupek do barierki typu 

„olsztyńskiego” 

szt. 15     

28. Pylon U5b ɸ 400 mm, 

pylon jednostronny 

szt. 3     

29. Pylon U5a szt. 2     

Razem:  

 

 

5. Oświadczam, iż wybór niniejszej oferty będzie / nie będzie (niewłaściwe skreślić) 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług. 

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, 

gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  i w 

zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający) 

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, wskazuję: 

 nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie stanowi przedmiot 

niniejszej oferty – …………………............................................................................. 
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(należy wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki 

podatku w ramach obowiązku podatkowego Zamawiającego) 

 wartość towaru / usługi bez kwoty podatku – ………………………………………….. 

(należy wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą 

stanowiącą cenę ofertową). 

 

6. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 

dnia wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 wzoru 

umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 27-12-2019 r. 

 

7. Termin realizacji dostaw: 

 

Oświadczamy, że:  

 dostawy pilne „awaryjne” będziemy realizować w terminie ……. dni roboczych od 

daty otrzymania zamówienia (należy wpisać odpowiednią liczbą dni – minimalnie 1, 

maksymalnie 3); 

 dostawy normalne („zwykłe”) będziemy realizować w terminie ……. dni roboczych 

od daty otrzymania zamówienia (należy wpisać odpowiednią liczbą dni – minimalnie 

3, maksymalnie 7). 

 

8. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu 
umowy tj.: na znaki drogowe  na okres …… lat (należy wpisać odpowiednią liczbę lat 
– minimalnie 7, maksymalnie 10. 
 

9. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu 
umowy tj.: na urządzenia bezpieczeństwa ruchu na okres …… lat (należy wpisać 
odpowiednią liczbę lat – minimalnie 1, maksymalnie 5. 
 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi 
Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy. 
 

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami 
postępowania. 

 

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 wzór umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego. 

 

14. Niżej podaną część zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy: 
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L.p. Część/zakres zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 

1.   

2.   

3.   

 

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO5 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu6. 

 

16. Oferta została złożona na  ……  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych). 

 

 

 

..........................................., dnia ......................      
                         

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

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 

                                                           
5 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).  

6 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


