
 

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

NIP**): .................................................... 

REGON**):.............................................                

tel.**): .....................................................                 

fax**): .....................................................                 

adres e – mail**): ....................................                

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY  

Zamawiający: 

           Gmina Krempna  

           38-232 Krempna 85      

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ..................................r. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 

8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2453/ na:  

 

„Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego w Gminie Krempna w 2020 roku”. 
Ja/My, niżej podpisany/i, 

_______________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz: 

_______________________________________________________________________  

 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:   

Zakres robót Wartość 

jednostkowa brutto 

(zł) 

Szacunkowa 

ilość sztuk 

w okresie 11 

miesięcy 

Cena w odniesieniu 

do 11 miesięcy 

Wymiana uszkodzonej 

żarówki (z materiałem) 

 18 szt.  

Wymiana wkładki 

bezpiecznikowej 

(z materiałem) 

 6 szt.  

Wymiana układu 

zapłonowego 

(z materiałem) 

 6 szt.  

Wymiana bezpiecznika 

(z materiałem) 

 8 szt.  

Wymiana zacisków 

prądowych (z materiałem) 

 7 szt.  

Wymiana opraw 

oświetleniowych (bez 

materiału) 

 20 szt.  

Zmiana ustawień zegarów 

sterowniczych 

 6 szt.  



Wymiana zegarów 

sterowniczych 

 1 szt.  

Miesięczna opłata za 

gotowość 

 11 miesięcy  

Razem wartość oferty brutto:  

 

Cena brutto słownie: (……………………………………………………………………………zł). 

 W przypadku wystąpienia ewentualnych innych robót związanych z konserwacją urządzeń 

oświetlenia drogowego rozliczanie odbywać się będzie przy zastosowaniu niżej podanych 

wskaźników cen: 

- Stawka roboczogodziny - …………………………… zł/godz. brutto 

- Koszty pośrednie (R) - ………………………….% 

- Zysk (R+Kp (R) - ………………………………..% 

- Koszt zwyżki - ………………………….. zł/godz. brutto 

- Koszty transportu - ……………………….. zł/godz. brutto 

- Koszt oprawy oświetleniowej typu LED 80W - …………………………… zł brutto 

 

 Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc 

od daty wyznaczonej na składanie ofert.  

 Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

 Płatność faktur w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

 Oświadczam, że posiadam wymagane uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 

spełniam wymagane warunki określone w zapytaniu ofertowym. 

 Jako wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć wykonanie zamówienia w zakresie 

określonym w zapytaniu ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia. 

 Zobowiązuje się wykonać zamówienie z należytą starannością. 

 Załącznikami do oferty są następujące dokumenty: 

1/ …………………………………………………. 

2/ …………………………………………………. 

3/ …………………………………………………. 

 

 

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

           miejscowość i data                                                                      .............. .................................................................... 

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do podpisywania oferty/ 

 


