
 
 

       ............................................                                                                          Załącznik nr 1.1                        
            (nazwa i adres Wykonawcy)                                                                                                                                
                                                  

O F E R T A 
(zadanie 1) 

 
                                                                                     do Zarządu Dróg Powiatowych 
                                                                                   w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 7            
 
                             Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

Usługi transportowe związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych  
w powiecie opolskim w 2013r. 

Zadanie 1 – samochodem ciężarowym o ładowności 20 - 25 ton – 7190 km                    
 
1.  Oferowana cena za 1 km  wynosi:     .................... zł/km  +  23 % VAT            
2.  Cena ofertowa wynosi : 
             7190 km   x  .................. zł/km =  .................... zł (netto)                                                                             
                               podatek VAT 23%  = ................... zł                     
                                    cena  brutto      = ..................... zł  (brutto)               
  
3.  Usługę wykonywać będziemy:  samochodem ciężarowym / zestawem (sam. + przyczepa)   
     ...............................................................................................................................................  
                                                      (opis,  typ,  ładowność) 

       w terminie: od dnia zawarcia umowy  do  21 grudnia  2013r. 
 

4.  Oświadczamy, że akceptujemy Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ),  
     w tym wzór umowy i zawarte w niej warunki płatności. 
 
5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty  
     składania ofert. 
 
6.  Usługi objęte zamówieniem zamierzamy:   

- wykonać sami bez udziału podwykonawców/-zlecić podwykonawcom  [skreślić niewłaściwe] 

 
7. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do podpisania i  
    przesłania/złożenia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w  
    zawiadomieniu o wyborze naszej oferty. 

 
8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
             (wg pkt IX  Instrukcji dla Wykonawców) 
 

(1) .................................................................... 
(2) .................................................................... 
(3) .................................................................... 
(4) ....................................................................          

                                                                                         ......................................................... 
                                                                                              (upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) 
                                                                                                                                                imię, nazwisko, podpis      

                     ................................. dnia ................................ 
 
 
 



 
 

       ............................................              
 Formulaez nr 1.2                        

            (nazwa i adres Wykonawcy)                                                                                                                                
                                                   

O F E R T A 
(zadanie 2) 

 
                                                                                     do Zarządu Dróg Powiatowych 
                                                                                   w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 7            
 
                                           Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

Usługi transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych 
 w powiecie opolskim w 2013r. 

zadanie 2 – samochodem ciężarowym o ładowności od 5 -10 ton –  740 godz 
 

1.  Oferowana cena za 1 r-g  wynosi:     .................... zł/r-g  +  23 % VAT            
 
2.  Cena ofertowa wynosi : 
        740 godz   x  .................. zł/godz  =  .................... zł (netto)                                                                             
                                podatek VAT 23%  = ................... zł                     
                                     cena  brutto      = ..................... zł  (brutto)               
 
3.  Usługę wykonywać będziemy samochodem ciężarowym  ..............................................  
                                                                                                       (opis, typ, ładowność) 

     w terminie: od dnia zawarcia umowy  do  21 grudnia  2013r. 
 

4.  Oświadczamy, że akceptujemy Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ),  
     w tym wzór umowy i zawarte w niej warunki płatności. 
 
5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty  
     składania ofert. 
 
6.  Usługi objęte zamówieniem zamierzamy:   

- wykonać sami bez udziału podwykonawców/-zlecić podwykonawcom   [skreślić niewłaściwe] 

 
7. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do podpisania i 
przesłania/złożenia umowy  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w 
zawiadomieniu o wyborze naszej oferty. 

 
8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
             (wg pkt IX  Instrukcji dla Wykonawców) 

(5) .................................................................... 
(6) .................................................................... 
(7) .................................................................... 
(8) .................................................................... 
                                                                                           ......................................................... 

                                                                                              (upełnomocniony przedstawiciel  Wykonawcy) 
                                                                                                                                                imię, nazwisko, podpis                        

      ................................. dnia ................................ 
 
 



 
 

                                                                                                           
                                                                                                                             Formularz nr 2) 
 
 
 
  ..................................................................... 
   (nazwa i adres Wykonawcy /Partnera w ofercie wspólnej)           

 
 
Regon 
 
NIP 
 
Konto bankowe                                                                                     
 
                                  
 
Tel / fax                               …………………………………............................ 
 
 
 

O ś w i a d c z e n i e 
 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu na wykonanie zamówienia: 

 
„Usługi transportowe związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg 

powiatowych  w powiecie opolskim w 2013r.” 
 

         zadanie/zadania   Nr ………. 
 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
                            
                                                                           
 
 
                                                                                     Podpisano  :                                                                                                                 

  

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

                                                                              (podpisy osób uprawnionych) 

 

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

 

               

              

       -     -     -     

    -     -     



 
 

 

 
 
. 
                                                                                                                  Formularz    3.1   
 
      [ dot. wykonawców /  każdego z  partnerów -  legitymujących się KRS-em]                                              
. 
 
 
   Nazwa i adres Wykonawcy / partnera przy ofercie wspólnej:            
  ................................................................................................................................................ 

 

   ........................................................................................................................................................... 
 
             Regon 
 
             NIP 
  
 

        Konto bankowe                     
 

          Tel / fax                 .......................................................................................... 
 
     

O ś w i a d c z e n i e 
 

Składając ofertę na : 
„Usługi transportowe związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg 

powiatowych w powiecie opolskim w 2013r.” 
 
                                                                   zadanie/zdania  Nr ………. 
 
 

oświadczamy ,  że   brak jest podstaw do wykluczenia nas z wyżej 
wymienionego postępowania z powodu niespełnienia warunków , 

o których mowa  w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
 

 
  
 
                                                                                             Podpisano  :                                                                                                                               

 

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

 

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

 

                   

                   

                   
              



 
 

 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
              

. 
                                                                                                                  Formularz   3.2   
 
 [dot. wykonawców /  każdego z  partnerów - osoby fizyczne]                                                     
. 
 
 
   Nazwa i adres Wykonawcy / partnera przy ofercie wspólnej:            
  ................................................................................................................................................ 

 

   ........................................................................................................................................................... 
 
             Regon 
 
             NIP 
  
 

        Konto bankowe                     
 

          Tel / fax                 .......................................................................................... 
 
     

O ś w i a d c z e n i e 
 

Składając ofertę na :  
„Usługi transportowe związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych 

w powiecie opolskim w 2013 r.” 
 
                                                                    zadanie/zadania Nr ………. 
 
 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z wyżej 
wymienionego postępowania z powodu niespełnienia warunków, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

a w szczególności : 
brak jest podstaw do wykluczenia nas z wyżej wymienionego postępowania 
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa  w art. 24 ust. 1 pkt  2  

Ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 

                                                                                             Podpisano  :                                                                                                                               
.............................................................................. 

                                                                                                                                                         (podpisy osób uprawnionych)     

                   

                   

                   
              



 
 

                                                               
Formularz  4.1                       

 
................................... 
/ zarejestrowana nazwa 
 i  adres  Wykonawcy / 

                                                                                   
Wykaz  sprzętu 

przewidzianego do  wykonania  zamówienia 
 

„Usługi transportowe związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych 
w powiecie opolskim w 2013r.” 

 
                                                                           zadanie Nr 1 

 
 
 

oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować następującymi, w pełni 
sprawnymi, narzędziami i urządzeniami   

 

l.p. Wyszczególnienie jednostek – opis, typ, ładowność Liczba jednostek 

1. 2.  3.  

  
1. 

 

 
samochód ciężarowy   /   zestaw (sam. + przyczepa)  *) 
…………….…………………………………………….. 
 

 
 
............. 
 
 
………. 

   *) skreślić niewłaściwe 

 
Oświadczamy również, że: 

1. dysponujemy narzędziami i urządzeniami wymienionymi w poz. …………… 
wykazu, 

2. nie dysponujemy sprzętem, narzędziami i urządzeniami wymienionymi w poz. 
…………… wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego 
załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. sprzętu, 
narzędzi i urządzeń  

 

 

 

__________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                           Formularz  4.2                      
 

................................... 
/ zarejestrowana nazwa 
 i  adres  Wykonawcy / 

                                                                                   
Wykaz  sprzętu 

przewidzianego do  wykonania  zamówienia 
 

„Usługi transportowe związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych 
w powiecie opolskim w 2013 r.” 

 
                                                                           zadanie Nr 2 

 
 
 

oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować następującymi, w pełni 
sprawnymi, narzędziami i urządzeniami   

 

l.p. Wyszczególnienie jednostek – opis, typ, ładowność Liczba jednostek 

4. 5.  6.  

  
1. 

 

 
 
samochód ciężarowy  ………………….……………….. 
 

 
 
............. 
 
 
………. 

   *) skreślić niewłaściwe 

 
Oświadczamy również , że: 

1. dysponujemy narzędziami i urządzeniami wymienionymi w poz. …………… wykazu, 
2. nie dysponujemy sprzętem, narzędziami i urządzeniami wymienionymi w poz. 

…………… wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy 
pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. sprzętu, narzędzi i 
urządzeń  

 

 

 

__________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

 

 

 

 



 
 

UMOWA  NR    ….. / U / 13 
na świadczenie usług transportowych 

                                               
W dniu ………. w Opolu, 
 
pomiędzy Powiatem Opolskim - Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu,  
ul. Strzelców Bytomskich 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez 
………………………………………… 
a .............................................................. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
została zawarta umowa następującej treści: 
                                                                             § 1 
 
Wyboru Wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Prawem 
zamówień publicznych. 
 
1.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług: 

usługi transportowe samochodem ciężarowym  ......................... związane z bieżącym / 
zimowym utrzymaniem   dróg   powiatowych w powiecie opolskim w 2013 roku  
- zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ......................, 
a  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie wg stawki: 
 ..... zł/km / ..... zł/godz + 23% VAT,  
którego wartość nie przekroczy kwoty: 
netto:   ………………………………….. zł 
podatek VAT  23 %:    …………………. zł 
brutto: ………………………………….. zl 
słownie: ……………………………………………………….. 
 

2.   Należności będą regulowane z konta Zamawiającego  
      nr  67 1020 3668 0000 5302 0015 7115 

na konto Wykonawcy  nr  ....  
3.  Podstawą naliczenia należności będzie dokument przewozu potwierdzony każdorazowo  

przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego, z podaniem ilości km / godzin pracy. 
4.   Comiesięczne rozliczenie nastąpi według faktycznie wykonanych kilometrów / godzin   
      pracy i potwierdzonych  przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego      .     
5.   Faktury będą dostarczane 1 raz w miesiącu do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu  
      ul. Strzelców Bytomskich 7. 
                                                                            
                                                                          § 2 
 
1.    Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
2.  W razie nieobecności (choroba, urlop) Wykonawca we własnym zakresie zapewni  

zastępstwo. 
3. Zamawiający zawiadamia o potrzebie transportu Wykonawcę jeden dzień przed terminem 

usługi. 
4.   Godziny pracy ustala według potrzeb Kierownik właściwego Obwodu Drogowego. 

                                                       
 



 
 

                                                                  § 3                                               
 
      Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do 21 grudnia 2013r. 
 

§ 4 
  
Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane i odebrane usługi cenę 
umowną w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury i dokumentów potwierdzających 
wykonanie usługi. 
 
                                                                        § 5 

 
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem odszko- 
dowania 10 % ceny umownej. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości  
      10 % ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi    
      odpowiedzialność, za wyjątkiem okoliczności opisanych w art. 145 Prawa Zam. publ. 

  
§ 6 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie  
   w formie pisemnej   podpisanej  przez obie strony – pod rygorem nieważności . 
2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było    

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wystąpienia siły wyższej lub działania osób 
trzecich, a w szczególności w przypadku: 

a. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na 
jej zakres, termin, 

b. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmiany 
podatku VAT, wprowadzenia akcyzy, 

c. zmiany nazwy, adresu spowodowane zmianą formy organizacyjno - prawnej, 
przekształceniem lub połączeniem z innym podmiotem, 

d.  zmiany podwykonawców usług, za uprzednią zgodą Zamawiającego, 
e. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby sprawującej w imieniu Zamawiającego 

kontrolę nad prawidłowością wykonywanych usług (pod względem technicznym i 
rozliczeniowym).  

              
                                                                            § 7 
 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 
 
 
                                                                             § 8 
 
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez 
właściwy sąd w Opolu. 
 
 
 
 



 
 

                                                                             § 9 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:                                           WYKONAWCA:                     
                         
 
 
 


