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Pieczęć wykonawcy 

 
OFERTA  

na wykonanie zadania pn.: 
„Koszenie ścieżek przyrodniczych i spacerowych oraz otoczenia obiektów turystycznych, 

edukacyjnych i historycznych 
 w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2022 roku” 

 
Pełna nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................... ..................................* 

 

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

 

NIP: ............................................................................................            REGON: ………………………………………………….…………* 

 

Numer telefonu: ....................................................................          e-mail: ....................................................................................* 

 

*uwaga: należy czytelnie wypełnić wszystkie pola 

 

1. Zakres oferty: 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na „Koszenie ścieżek przyrodniczych i spacerowych oraz 

otoczenia obiektów turystycznych, edukacyjnych i historycznych w Bieszczadzkim Parku Narodowym 

w 2022 roku” Zn.spr.DOP.262.1.2022, składam ofertę na wykonanie usług na zasadach określonych 

w zapytaniu ofertowym: 

 
CZĘŚĆ nr ...... 

za cenę netto: .......................................... PLN 

(słownie:............................................................................................................................................................................PLN netto) 

brutto: …………………………………………………. PLN 

(słownie:..................................................................................................... ....................................................................PLN brutto), 

w tym podatek VAT ..............................................................PLN  zgodnie z kosztorysem ofertowym; 

 
(należy wypełnić w przypadku składania oferty na pakiet 1): 
 
Zastosowanie kosiarek jezdnych: .................. ( TAK – 15 pkt / NIE – 0 pkt )  
 
UWAGA:  
Możliwość złożenia oferty tylko na jedną część zamówienia. 
Stawka VAT wynosi 8% 
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2. Termin wykonania zamówienia: 
 
Zamówienie realizowane będzie w terminie od dnia podpisania umowy do 30.09.2021 roku, przy czym 
akceptuję ustalenie, że przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie i stosownie do pisemnych zleceń 
przekazanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 
 
3. Kosztorys ofertowy: 
 
 
Część nr 1. Obwody ochronne Górny San, Tarnawa 
 

Czynność Rozmiar  j.m. 

Cena  
jednostkowa 
netto [PLN] 

Wartość 
usług 

netto [PLN] 

Stawka 
VAT  
[%] 

Kwota 
podatku 

VAT [PLN] 

Wartość 
usług 

brutto [PLN] 

1 2 3 4 5=2x4 6 7 8=5+7 

Koszenie ścieżek 
przyrodniczych i 
spacerowych 

13,86 ha 

 

    

Koszenie przy 
obiektach 
turystycznych, 
edukacyjnych i 
historycznych 

1,70 ha 

 

    

Razem : 
    

 
 
 
Część nr 2. Obwody ochronne:  Ustrzyki Górne, Wołosate, Tarnica 
 

Czynność Rozmiar  j.m. 

Cena  
jednostkowa 
netto [PLN] 

Wartość 
usług 

netto [PLN] 

Stawka 
VAT  
[%] 

Kwota 
podatku 

VAT [PLN] 

Wartość 
usług 

brutto [PLN] 

1 2 3 4 5=2x4 6 7 8=5+7 

Koszenie ścieżek 
przyrodniczych i 
spacerowych 

2,91 ha 
 

    

Koszenie przy 
obiektach 
turystycznych, 
edukacyjnych i 
historycznych 

12,62 ha 

 

    

Koszenie cerkwisk i 
cmentarzy 

1,46 ha 
 

    

Razem : 
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Część nr 3. Obwody ochronne Caryńskie, Osada, Moczarne, Suche Rzeki 
 

Czynność Rozmiar  j.m. 

Cena  
jednostkowa 
netto [PLN] 

Wartość 
usług 

netto [PLN] 

Stawka 
VAT  
[%] 

Kwota 
podatku 

VAT [PLN] 

Wartość 
usług 

brutto [PLN] 

1 2 3 4 5=2x4 6 7 8=5+7 

Koszenie ścieżek 
przyrodniczych i 
spacerowych 

2,55 ha 
 

    

Koszenie przy 
obiektach 
turystycznych, 
edukacyjnych i 
historycznych 

10,57 ha 

 

    

Koszenie cerkwisk i 
cmentarzy 

0,68 ha 
 

    

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 treścią zapytania ofertowego w zakresie wymagań stawianych Wykonawcy i opisu 

przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, akceptując ich 
postanowienia; 

− 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;  
− jako Wykonawca *: 
 jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą o zakresie zgodnym z przedmiotem 
zamówienia; 
 w przypadku wyboru mojej oferty zarejestruje działalność gospodarczą o profilu zgodnym z 
przedmiotem   zamówienia;  
 inne; 

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

− zapoznałem się z klauzulą informacyjną; 
− wyrażam zgodę na publikację danych zawartych w ofercie na stronie internetowej Zamawiającego 

(informacja z otwarcia ofert, wyniki postępowania); 
−  jestem 
 będę w dacie podpisania umowy  
 nie jestem  
 nie będę w dacie podpisania umowy  
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* płatnikiem podatku VAT nr NIP:……………………………………………………….. 
 

− znane mi są zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, będę ich przestrzegał oraz, że zapoznam 
z nimi osoby wykonujące prace w zakresie realizacji zamówienia. 

− oświadczam, iż złożona oferta została sporządzona w oparciu o kosztorys uwzględniający co najmniej 
stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

− cena oferty zawiera zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki, które to 

zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Tym 

samym, wyrażam zgodę na pomniejszenie swoich należności - wartości oferty brutto - o zaliczki i 

składki, które zamawiający będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić w związku z realizacją umowy – 

(dotyczy osób nie będących przedsiębiorcami). 

 
 
 
.................................................................                                                            ............................................................ 
              miejscowość, data                                                                    czytelny podpis Wykonawcy 


