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Załącznik Nr 1 

Numer postępowania DZ.171.15.2022 

 

Nazwa Wykonawcy: ................................................... 

Adres Wykonawcy: ................................................... 

Numer telefonu: ................................................... 

Adres e-mail:  ...................................................       

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 

w Tomaszowie Lubelskim     

ul. Piotra Ściegiennego 57 

22-600 Tomaszów Lubelski 

                       

O F E R T A  
 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 20.10.2022r. w postępowaniu o wartości 

nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych na: 
 

„Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych 

gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2022/2023” 
 

składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi 

w zapytaniu ofertowym oraz oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem 

zamówienia za kwotę: 
 

Wartość netto : ………………………zł VAT : ………………………zł 

Wartość  brutto : ………………………zł 

Słownie brutto: …………………………………………………………………………………… 

Jest to wartość ustalona w oparciu o orientacyjne ilości godzin pracy sprzętu na jeden sezon 

zimowy 2022/2023, podana także w kalkulacji cenowej (Załącznik Nr 2) i zawiera wszystkie 

koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.  
 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, projektem umowy oraz opisem 

przedmiotu zamówienia, dokonałem wizji lokalnej oraz uzyskałem niezbędne informacje 

potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany 

w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczam, że załączone do zapytania ofertowego wymagania stawiane Wykonawcy oraz 

projekt umowy zostały przeze mnie zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru 

mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Usługi objęte zamówieniem zamierzam wykonać sam / zlecić podwykonawcom 

wymienionym w załączniku nr ….. 

5. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykluczeniu z postępowania 

podlegają: 
1) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 

2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji 

Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1,z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 

269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 

integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 
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17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;  

2) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba 

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. 

dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji 

wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 

z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 

integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 

17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., 

o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

3) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 

w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w 

związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 

20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie 

środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i 

niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany 

na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub 

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.  

a) Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 10 ppkt 1) – 3) następuje na okres trwania ww. okoliczności. 

b) W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 10 ppkt 1) – 3), 

Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. 

c) Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie 

zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają 

karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w 

wysokości do 20 000 000 zł.  

6. Ofertę niniejszą składam na kolejno  ........................ ponumerowanych stronach. 

 

 
Załączniki do oferty: 

1. Kalkulacja cenowa – Załącznik Nr 2. 

2. Projekt umowy – Załącznik Nr 3. 

3. Wykaz posiadanego sprzętu. 

4……………………………………….…. 

5.…………………………………………. 

6………………………………………….. 

7………………………………………….. 

 

 

………………………………………….. 
         Czytelny podpis Wykonawcy 


