
Załącznik nr 1 

……….., dnia …………. 

Znak sprawy: : GK. 7021.1.1.2018 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Zamawiający: Gmina  Łask  

Adres: ul. Warszawska 14, 98-100 Łask 

NIP 831-157-56-75 

      Tel: 43 6768300    

      Fax: 43 676 83 88 

      e-mail: um@lask.pl 

 

Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres* .......................................................................................................................................... 

NIP*............................................................................................................................................... 

REGON* ........................................................................................................................................ 

Telefon* .......................................................................................................................................  

Adres  poczty elektronicznej:…………………………………………………………………………………………………… 

Fax* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję............................................................ 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty wystosowane przez Gminę Łask zgodnie 

z Zarządzeniem Zarządzeniem nr 64/14 Burmistrza Łasku z dnia 15 kwietnia  2014 r. w sprawie 

udzielenia zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000,00 euro, w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o 

wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Łasku, 

którego przedmiotem jest  „Wykonanie usług sprzętowych koparko-ładowarką, 
samochodem samowyładowczym oraz rębakiem w celu wykonywania robót drogowych i 

porządkowych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie gminy Łask w 2018 roku”  

przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając, że akceptujemy w całości wszelkie warunki zawarte 

w zapytaniu ofertowym oraz: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi 

 w zaproszeniu do złożenia ofert za cenę: 

 

cena netto:  ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

słownie:       ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

cena brutto  ………………………………………………………………………………………………………. 

 

słownie        ………………………………………………………………………………………………………. 



Lp Rodzaj usługi Ilość 

godz. 

Cena netto za 

jedną godz. 

pracy sprzętu 

wraz z 

operatorem 

Wartość 

netto 

Podatek  

VAT 

Cena 

brutto  

(3x4) + 5 

 

1 2 3 4 5 (3x4) 6 7  (5+6) 

1 Usługi  

koparko-ładowarką 

 

150 

    

2 Usługi transportowe 

samochodem 

ciężarowym 

 

150 

    

3 Usługa rębakiem  40     

 Cena ofertowa  xxxxxxxx xxxxxxxxx    

 

 

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie: 31.12.2017r  

3. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 

w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

4. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do 

złożenia ofert, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1. …………………………………………………...................................................... 

2. …………………………………………………...................................................... 

3. …………………………………………………...................................................... 

4. …………………………………………………...................................................... 

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

Miejscowość i data 

................................................................ 
Podpis i pieczątka Wykonawcy 

 
lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

/Wykonawcy-Pełnomocnika/ 
 

 
 


