
 

Załącznik Nr 1  

do zapytania ofertowego 

 

 

………………………………………………………. 

    Nazwa wykonawcy / Pieczątka nagłówkowa 

                                                                               

Wójt Gminy Brzeźnica 

 ul. Krakowska 109                                                                                                        

34 – 114 Brzeźnica 

 

 

O F E R T A 

              

Na wykonanie prac związanych z koszeniem trawy, chwastów, jednorocznych 

zakrzaczeń w pasie drogowym dróg gminnych, ścieżki rowerowej, placów i działek 

stanowiących własność komunalną gminy Brzeźnica - co najmniej dwukrotne koszenie  w ciągu 

roku. 

 

 

1. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę: 

netto: ……zł za 1mb słownie:............................. koszenia trawy, chwastów, jednorocznych   

zakrzaczeń na  odcinkach dróg  – obustronnie   

+ podatek VAT w wysokości: (….)%,tj.: ………….zł 

Razem brutto : ………..  słownie : ………………….. .x 130.000 mb =  ……………….  

 

2. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę: 

netto: ……zł za 1mb słownie:............................. koszenia trawy, chwastów  na  odcinkach 

ścieżki rowerowej  – obustronnie   

+ podatek VAT w wysokości: (….)%,tj.: ………….zł 

Razem brutto : ………..  słownie : ………………….. .x 4.400 mb =  ……………….  

 

3. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę: 

netto: ………..zł za 1m2 słownie: ...............................................................koszenie placów i 

działek  

+ podatek VAT w wysokości: (….)%,tj.: ………….zł 

Razem brutto : …………….. słownie : …………………….  x 42.400 m2 = ……………….. 

 

 

Ogółem dwukrotne koszenie ( poz. 1 + 2 + 3 x 2): …………………..  brutto 

 

Uwaga :  

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu koszenia traw do  

     wartości środków  posiadanych w budżecie Gminy na realizacje usługi.  

 



 

2. W przypadku zwiększania lub zmniejszenia zakresu usługi będzie obowiązywała cena  

     podana w ofercie  za 1mb lub 1 m2 koszonych traw. 

3.  Termin wykonania robót w terminie do dnia   

- pierwsze koszenie do 15.06.2022r. 

      - drugie koszenie do 30.09.2022r. 

 

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone w ogłoszeniu, zapoznałem się z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do 

przygotowania oferty. Ponadto oświadczam, że: 

I. Posiadam niezbędne umiejętności, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania 

zamówienia. 

II. Posiadam odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

III. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

5. Dane Wykonawcy: 

1 – REGON .............................................. 

2 – NIP .............................................. 

3 – Nr telefonu .............................................. 

4 – Nr faxu .............................................. 

5 – E – mail .............................................. 

 

 

W  przypadku wyboru oferty zobowiązuje się:  

✓ dostarczyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 

Jednocześnie stwierdzam ,iż świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. 

 

 

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

…..………………………………………… 

 

 /data, miejscowość/             / podpis Wykonawcy  / 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

..……………………………….. 

                                                                                         

                                                                                                                          (Podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


