
Zał. nr 1 

Zamawiający: 

Powiat Łódzki Wschodni 

ul. Sienkiewicza 3 

90-113 Łódź 

 

Wykonawca: ………………………………………………………………………………………….. 

(Nazwa, adres): ……………………………………………………………………………………… 

Tel/fax:  ………………………………………………………………………………… 

e-mail:    ………………………………………………………………………………… 

Formularz ofertowy 

Przedmiot przetargu: 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Andrespol 

1. Jednostkowe ceny usługi: 

Lp. Asortyment Jednostka miary 
Przewidywana 

Ilość usług 

Cena 
Jednostkowa 

(netto) zł 

Wartość usług 
(netto) zł 

1. Piaskarko-solarka 
+ pług średni 

 

godzina pracy h 12,5   

cena za 1 km km  150   

2. Piaskarko-solarka 
+ pług ciężki 

 

godzina pracy h 15   

cena za 1 km km 150   

3. Ciągnik +piaskarko 
-solarka +pług 

 

godzina pracy h 13   

cena za 1 km km 65   

4. Mieszanka piasku 
z solą 

 

stosunek soli do piasku 1:3 Mg 12   

czysta sól Mg 4   

5. Ogółem cena oferty  

 

Założenia do oszacowania ilości usług: 

1) łączna długość dróg – 15 000 m, 

2) łączna długość chodników i ścieżek rowerowych – 13 100 m 

3) średnia szerokość jezdni – 6,00 m 

4) średnia szerokość chodnika lub ścieżki rowerowej – 2,00 m 



5) do oszacowania czasu pracy sprzętu i ilości kilometrów przyjęto: 

a) jednokrotne odśnieżenie jezdni – przejazd tam i z powrotem razem 30 km 

b) jednokrotne odśnieżenie chodników i ścieżek rowerowych 13 km 

6) do oszacowania ilości mieszanki piasku z solą przyjęto łączną powierzchnię jezdni i 

ciągów pieszo-jezdnych 116 200 m2. 

 

 

………………………………………………………….. 

                                                                                                   /podpis osoby upoważnionej do 

 występowania w imieniu Wykonawcy/  

2. Ogółem cena oferty netto:  …………………………………………………………………………………… 

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

3. Wartość podatku VAT …………………………………………………………………………………………… 

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

4. Ogółem cena oferty brutto: …………………………………………………………………………………… 

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

5. Deklarowany czas przystąpienia do usuwania skutków wystąpienia zjawisk 

atmosferycznych wymagających podjęcia działań Wykonawcy 

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

6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnym sprzętem 

technicznym i wymaganymi pojazdami sprawnymi technicznie. 

7. Wykonawca oświadcza, że zimowe utrzymanie dróg wykona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami branżowymi, przy użyciu materiałów i sprzętu posiadających 

wymagane atesty. 

 

 

 

………………………………………………………….. 

                                                                                                   /podpis osoby upoważnionej do 

 występowania w imieniu Wykonawcy/  

 


