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Załącznik nr 2.2 do SWZ 
 

 

…………………………………………………        …………………., dnia ….../.……/2021r. 

  (pieczęć firmowa Wykonawcy)           (miejscowość, data) 

    

FORMULARZ OFERTOWY  ZADANIE nr 2   

  

Wykonawca ….............…………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………… 

Regon ……………................…………  NIP..............………………………….... 

Telefon ………………..................……  Fax ………..............................................  e-mail …………………………………… 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w dzielnicach Orzegów, Godula, 

Ruda w Rudzie Śląskiej niniejszym składam ofertę zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w dokumentacji przetargowej. 

 

Hasło dostępu do pliku JEDZ :……………………………………………………………………………………………………………………… 

(Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści oferty składanej w formie pisemnej).  

-inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze 

odszyfrowania danych zawartych w JEDZ:…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia: 

ZADANIE nr 2   

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w dzielnicach Orzegów, Godula, Ruda  

Termin realizacji w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2022r. 

 

CZĘŚĆ I. 

Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia:* 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto ……..………………....…………… PLN 

Słownie (brutto): ………………………………………………………………………………….. ..PLN 
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Ww. cena ofertowa brutto obliczona została wg poniższej tabeli: 

Lp. Zakres prac 

zgodnie ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia podanym w 

załączniku nr 1.2 do SWZ 

Cena jednostkowa brutto Wyliczenia do ceny ofertowej brutto 

 

Kol.1 Kol.2 Kol.3 Kol.4 

 

1. 

 

Koszenie trawników 

cena za 1m2 (zł/m2) 

 

.......................................... zł 

Słownie:..................................................................... 

 

170.468 m2 x ……….. (cena jednostkowa brutto) 

x 3 (krotność)  = ………………………. zł brutto 

 

2. 

 

Koszenie trawników DTŚ/NS 

Cena za 1m2 (zł/m2) 

 

.......................................... zł 

Słownie:..................................................................... 

 

307.975 m2 x ……….. (cena jednostkowa brutto) 

x 3 (krotność)  = ………………………. zł brutto 

 

3. 

 

Wygrabianie trawników 

cena za 1m2 (zł/m2) 

 

.......................................... zł 

Słownie:..................................................................... 

 

170.468 m2 x ……….. (cena jednostkowa brutto) 

x 1 (krotność) = ………………………..zł brutto 

 

4. 

 

Zbieranie odpadów 

Cena za 100m2 (zł/100m2) 

 

…....................................... zł 

Słownie:…................................................................. 

 

 (171.147 m2 / 100) x ………… (cena 

jednostkowa brutto) x 73 (krotność) = 

………………….. zł brutto 

 

5. 

 

Zbieranie odpadów DTŚ/NS 

Cena za 100m2 (zł/100m2) 

 

…....................................... zł 

Słownie:…................................................................. 

 

(307.975 m2 / 100) x ………… (cena jednostkowa 

brutto) x 52 (krotność) = ………………….. zł 

brutto 

 

6. 

 

Letnia obsada kwiatów/waz 

Cena za 1m2 (zł/m2) 

 

…....................................... zł 

Słownie:…................................................................. 

 

6 m2 x ……….. (cena jednostkowa brutto) = 

…………………………….zł brutto 

 

7. 

 

Wiosenna obsada kwiatów/waz 

Cena za 1m2 (zł/m2) 

 

…....................................... zł 

Słownie:…................................................................. 

 

6 m2 x ……….. (cena jednostkowa brutto) = 

…………………………………….zł brutto 

 

8. 

 

Odchwaszczanie 

kwietników/waz/rond/nasadzeń 

Cena za 1m2 (zł/m2) 

 

…....................................... zł 

Słownie:…................................................................. 

 

26 m2 x ……….. (cena jednostkowa brutto) x 5 

(krotność) = ………………………….zł brutto 

 

9. 

 

Przekopanie gleby w kwietnikach/wazach 

Cena za 10 m2 (zł/10m2) 

 

.......................................... zł 

Słownie:..................................................................... 

 

(6 m2 / 10) x ……….. (cena jednostkowa brutto) x 

3 (krotność) = ……………………….. zł brutto  

 

10. 

 

Nawożenie kwietników/waz 

Cena za 1m2 (zł/m2) 

 

…....................................... zł 

Słownie:…................................................................. 

 

6 m2 x ……….. (cena jednostkowa brutto) x 2 

(krotność) = ……………………………..zł brutto 
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11. 

 

 

Podlewanie kwietników/waz/ 

nasadzeń/trawników/rond 

Cena za 1m2 (zł/m2) 

 

…....................................... zł 

Słownie:…................................................................. 

 

500 m2 x ……….. (cena jednostkowa brutto) x 30 

(krotność) = …………………………..zł brutto 

 

12. 

 

 

Uzupełnianie sadzonek kwiatów 

Cena za 1 szt. (zł/1szt) 

 

…....................................... zł 

Słownie:…................................................................. 

 

50 szt. x ……….. (cena jednostkowa brutto) 

(krotność) = ……………………………..zł brutto 

 

 

13. 

 

Uzupełnianie sadzonek krzewów 

Cena za 1 szt. (zł/1szt) 

 

…....................................... zł 

Słownie:…................................................................. 

 

80 szt. x ……….. (cena jednostkowa brutto) = 

……………………………..zł brutto 

 

14. 

 

Pielęgnacja żywopłotów/krzewów 

Cena za 1 m2 (zł/1m2) 

 

…....................................... zł 

Słownie:…................................................................. 

 

 7.003 m2 x ……….. (cena jednostkowa brutto) x 

2 (krotność) = ……………………………..zł 

 

15. 

 

Przegląd drzewostanu 

Cena za 1 przegląd (zł/przegląd) 

 

.......................................... zł 

Słownie:..................................................................... 

 

12 miesięcy x ……….. (**cena jednostkowa 

brutto) = ……………………….. zł brutto 

 

 

16. 

 

Mycie ławek 

Cena za 1 szt. (zł/szt.) 

 

…....................................... zł 

Słownie:…................................................................. 

 

10 sztuk x ……….. (cena jednostkowa brutto) x 2 

(krotność) = …………………………… zł brutto 

 

17. 

 

Malowanie ławek 

Cena za 1 szt. (zł/szt.) 

 

…....................................... zł 

Słownie:…................................................................. 

 

10 sztuk x ……….. (cena jednostkowa brutto) = 

…………………………… zł brutto 

 

18. 

 

Naprawa ławek 

Cena za 1 szt. (zł/szt.) 

 

.......................................... zł 

Słownie:..................................................................... 

 

10 sztuk x ……….. (cena jednostkowa brutto) = 

…………………………… zł brutto 

 

19. 

 

Usuwanie zdewastowanych elementów 

małej architektury 

Cena za 1 szt. (zł/szt.) 

 

.......................................... zł 

Słownie:..................................................................... 

 

6 sztuk x ……….. (cena jednostkowa brutto) = 

…………………………………. zł brutto 

 

 

20. 

 

Koszenie zarośli 

Cena za 1m2 (zł/m2) 

 

.......................................... zł 

Słownie:..................................................................... 

 

12.000 m2 x ……….. (cena jednostkowa brutto) = 

…………………………….. zł brutto 

 

 

21. 

 

Renowacja trawnika siewem bez 

uzupełniania podłoża łącznie z pielęgnacją 

Cena za 1m2 (zł/m2) 

 

.......................................... zł 

Słownie:..................................................................... 

 

800 m2 x ……….. (cena jednostkowa brutto) = 

…………………………….. zł brutto 



Strona 4 z 6 

 

 

22. 

 

Renowacja trawnika siewem z 

nawiezieniem ziemi urodzajnej łącznie z 

pielęgnacją 

Cena za 1m2 (zł/m2) 

 

.......................................... zł 

Słownie:..................................................................... 

 

800 m2 x ……….. (cena jednostkowa brutto) = 

…………………………….. zł brutto 

 

23. 

 

Renowacja trawnika metodą darniowania 

łącznie z pielęgnacją 

Cena za 1m2 (zł/m2) 

 

.......................................... zł 

Słownie:..................................................................... 

 

800 m2 x ……….. (cena jednostkowa brutto) = 

…………………………….. zł brutto 

 

24. 

 

Pielęgnacja młodych drzew 

Cena za 1 szt. (zł/szt.) 

 

.......................................... zł 

Słownie:..................................................................... 

 

20 sztuk x ……….. (cena jednostkowa brutto) = 

…………………………….. zł brutto 

 

25. 

 

Usuwanie nierówności terenu 

Cena za 1m3 (zł/m3) 

 

.......................................... zł 

Słownie:.................................................................... 

 

15 m3 x ……….. (cena jednostkowa brutto) = 

…………………………….. zł brutto 

 

26. 

 

Ściółkowanie powierzchni 

Cena za 1m2 (zł/m2) 

 

.......................................... zł 

Słownie:.................................................................... 

 

300 m2 x ……….. (cena jednostkowa brutto) = 

…………………………….. zł brutto 

    

RAZEM     …………..…………………. zł brutto* 

                                                                                                                                                                            (suma iloczynów z kol.4) 

                                                                                                                                                                             w tym: 

                                                                                                                                                                             kwota netto: ……………………………………… 

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

                                                                                                                                                                             kwota VAT: ……………………………………… 

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

*wartość do wpisania w pozycji „Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia” 

   dla zadania nr 2 

 

UWAGA Cena ofertowa i ceny jednostkowe muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie we wskazanych pozycjach 
 

Przyjęte ceny jednostkowe winny uwzględniać zakres prac opisanych w załączniku nr 1.3. Wyliczenie cen jednostkowych należy dokonać w oparciu  o KNR 

Nr 2 – 21 Tereny zieleni lub inne właściwe KNR-y. Zasada powyższa nie dotyczy tych przypadków, w których Wykonawca powinien podać w ofercie ceny 

jednostkowe oparte o kalkulację własną dla poszczególnych robót wydzielonych z odpowiednich tablic rozdziałów KNR-u. W przypadku pozycji 15-19 cenę 

jednostkową należy przyjąć jako średnią, ryczałtową bez względu na zakres prac. **Cena jednostkowa podana w pozycji 15 nie może przekroczyć kwoty 

stanowiącej równowartość  0,2% ceny ofertowej brutto przedmiotu zamówienia. 
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CZĘŚĆ II. 

Wysokość kary umownej 

 

Deklaruję ……………………zł**** za każdy przypadek stwierdzenia w danym dniu w trakcie kontroli/odbioru prac niewykonania lub 

nienależytego wykonania określonego zleconego zakresu prac (dotyczy §7 ust.2 umowy – wzór umowy – załącznik nr 3.2 do SWZ). 

 

**** W przypadku nie wypełnienia części II Zamawiający przyjmuje minimalną wysokość kary umownej za każdy przypadek 

stwierdzenia w danym dniu w trakcie kontroli/odbioru prac niewykonania lub nienależytego wykonania określonego zleconego 

zakresu prac w wysokości 50,00zł za każdy taki przypadek, o którym mowa w §7 ust.2 umowy – wzór umowy – załącznik nr 3.2 do 

SWZ. 

 

CZĘŚĆ III. 

 

1. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  

w zakresie następujących towarów/usług: …………………………………………………………………………………………………….. 

1.1. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ……………………………. 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, nie jest podatnikiem z tytułu nabywanych usług, z co za tym idzie u Wykonawcy obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art.  

19a ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 z późniejszymi zmianami) i jest on zobowiązany do stosowania właściwych stawek podatku od 

towarów i usług w oparciu o treść art. 41 powołanej ustawy. 

 

2. Niniejszym oświadczam, że: 

• zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

• zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń. Zobowiązuję się do wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na tych warunkach  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

• przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia; 

• jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SWZ. 

• wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu-  
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

3. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję): 

 Mikroprzedsiębiorstwo 

 Małe przedsiębiorstwo 

 Średnie przedsiębiorstwo 
*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót   lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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4. Całość zamówienia określonego w niniejszym postępowaniu zamierzam wykonać samodzielnie               

***** niepotrzebne skreślić  

• siłami własnymi bez udziału podwykonawców*** 

• z udziałem następujących podwykonawców***: 

 
Wartość (procentowa)  lub część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy  lub podwykonawcom: 
 
 

L.p. Część/zakres zamówienia  Nazwa (firma) podwykonawcy 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

 

5. Oferta została złożona na  ……  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych). 

 
 

 

……………………………………………………………………….. 

(podpis wraz z pieczątką osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 


