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Pieczęć wykonawcy 

 
 
 
 

OFERTA 
Pełna nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................................................;* 
 
Adres .............................................................................................................................................................................................................................;* 
 
NIP: ..................................................................     Telefon: ..........................................................;       e-mail:  
 
.......................................................;* 

 
*uwaga: należy wypełnić wszystkie pola 

 
1. Zakres oferty: 
Nawiązując do zapytania cenowego Zn.spr.DOP.262.8.2020 na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania 
szlaków na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 2020 roku” składam ofertę na wykonanie usług 
na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym: 
 
Pakiet  nr ………………………………..          za cenę netto: .............................................................................. PLN  
 
(słownie:...........................................................................................................................................................................PLN netto),  
 
brutto: ...........................................PLN  
 
(słownie:.........................................................................................................................................................................PLN brutto), 
 
w tym podatek VAT ..................................................PLN  ; 
 
 
 
Pakiet  nr ………………………………..          za cenę netto: .............................................................................. PLN  
 
(słownie:..........................................................................................................................................................................PLN netto),  
 
brutto: ...........................................PLN  
 
(słownie:..................................................................................................................................................................... ...PLN brutto),  
 
w tym podatek VAT ..................................................PLN  ; 
 
UWAGA: możliwość składania oferty na dwie części tylko w zakresie pakietów: 1, 2, 4, 6; 
 
Przy wyborze pakietu 3 lub 5 – ofertę można złożyć wyłącznie na jeden pakiet; 
 
2. Termin wykonania zamówienia: 
Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 27.11.2020 r. 
 
3. Kosztorys oferty (należy wypełnić tylko w części na którą Wykonawca składa ofertę) 

przyjęte stawki VAT: 

- sprzątanie szlaków  i ścieżek turystycznych oraz  dróg – 8 % 

- czyszczenie wodospustów - 23 % 

- usługa opróżniania koszy – 23 %  
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Pakiet 1 

Czynność 
Cena 

jednostkowa 
netto [PLN] 

Rozmiar  j.m. 
Wartość 

usług 
netto [PLN] 

Stawka 
VAT  [%] 

  

Kwota 
podatku 

VAT 
[PLN] 

Wartość 
usług 

brutto [PLN] 

1 2 3 4 5=2*3 6 7 8=5+7 

Sprzątanie szlaków  i 
ścieżek turystycznych 
oraz  dróg 

  76,5 km         

Czyszczenie 
wodospustów 

  490 szt.         

Razem   -     

 
Pakiet 2        

Czynność 
Cena 

jednostkowa 
netto [PLN] 

Rozmiar  j.m. 
Wartość 

usług 
netto [PLN] 

Stawka 
VAT  [%] 

  

Kwota 
podatku 

VAT 
[PLN] 

Wartość 
usług 

brutto [PLN] 

1 2 3 4 5=2*3 6 7 8=5+7 

Sprzątanie szlaków  i 
ścieżek turystycznych 
oraz  dróg 

  149,5 km         

Czyszczenie 
wodospustów 

  42 szt.         

Usługa opróżniania 
koszy, workowania 
śmieci wraz z 
dostarczeniem do 
miejsca składowania i 
wystawieniem do 
odbioru przez zakład 
komunalny 

  13 szt.         

Razem    -      

 
Pakiet 3        

Czynność 
Cena 

jednostkowa 
netto [PLN] 

Rozmiar  j.m. 
Wartość 

usług 
netto [PLN] 

Stawka 
VAT  [%] 

  

Kwota 
podatku 

VAT 
[PLN] 

Wartość 
usług 

brutto [PLN] 

1 2 3 4 5=2*3 6 7 8=5+7 

Sprzątanie szlaków  i 
ścieżek turystycznych 
oraz  dróg 

  506 km         

Czyszczenie 
wodospustów 

  875 szt.         

Razem   -     

 
Pakiet 4        

Czynność 
Cena 

jednostkowa 
netto [PLN] 

Rozmiar  j.m. 
Wartość 

usług 
netto [PLN] 

Stawka 
VAT  [%] 

  

Kwota 
podatku 

VAT 
[PLN] 

Wartość 
usług 

brutto [PLN] 

1 2 3 4 5=2*3 6 7 8=5+7 

Sprzątanie szlaków  i 
ścieżek turystycznych 
oraz  dróg 

  240,2 km         

Czyszczenie 
wodospustów 

  707 szt.         

Razem   -     
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Pakiet 5 
        

Czynność 
Cena 

jednostkowa 
netto [PLN] 

Rozmiar  j.m. 
Wartość 

usług 
netto [PLN] 

Stawka 
VAT  [%] 

  

Kwota 
podatku 

VAT 
[PLN] 

Wartość 
usług 

brutto [PLN] 

Sprzątanie szlaków  i 
ścieżek turystycznych 
oraz  dróg 

  484,2 km         

Czyszczenie 
wodospustów 

  700 szt.         

Razem   -     

 
 
 
Pakiet 6        

Czynność 
Cena 

jednostkowa 
netto [PLN] 

Rozmiar  j.m. 
Wartość 

usług 
netto [PLN] 

Stawka 
VAT  [%] 

  

Kwota 
podatku 

VAT [PLN] 

Wartość 
usług 

brutto [PLN] 

1 2 3 4 5=2*3 6 7 8=5+7 

Sprzątanie szlaków  i 
ścieżek turystycznych 
oraz  dróg 

  192,6 km         

Czyszczenie 
wodospustów 

  469 szt.         

Razem   -     

 
 
4. Warunki płatności. 
Przyjmuję obowiązujące w Bieszczadzkim Parku Narodowym warunki płatności – tj.: 

- Forma płatności – przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie; 
- Termin płatności – do 30 dni po przyjęciu wykonanej pracy i złożeniu rachunku. 

 
5. Oświadczam, że: 
 uważam się związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni; 
 zapoznałem się ze specyfikacją i opisem prac będących przedmiotem zamówienia; 
 zapoznałem się z lokalizacją oraz warunkami terenowymi wykonywania prac; 
 w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą – zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego. 
 oferta zawiera całość kosztów realizacji zadania z wszystkimi składnikami niezbędnymi do jego należytego 

wykonania; 
 dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 znane mi są przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, będę ich przestrzegał oraz, że zapoznam z nimi osoby 

wykonujące prace w zakresie przedmiotu zamówienia; 
 posiadam wszelkie wymagane prawem zezwolenia niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie wskazanym 

w ofercie;  
 w przypadku wyboru mojej oferty zarejestruje działalność o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia i że jeśli 

nie zarejestruję działalności umowa nie będzie mogła być podpisana (dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej, skreślić, jeśli nie dotyczy); 

 zobowiązuje się do wykonania usługi terminowo, bez wad, przy zachowaniu szczególnej staranności, co będzie 
podlegało kontroli; 

 zapoznałem się z klauzulą informacyjną; 
 znane mi są przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za prace; 
  jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT (właściwe podkreślić) NIP:…………………………………….. 

 
                 

         
 
               …………………………………………………………. 
        (miejscowość, data, podpis Wykonawcy) 

 


