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Załącznik nr 1. 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Nazwa Wykonawcy ______________________________________________________________ 
 
Adres Wykonawcy  ______________________________________________________________ 
 
tel.: __________________________________ fax.: ___________________________________ 

 
 
przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację usług polegających na: 
 

Wykoszeniu 254,13 ha szuwarów na terenie rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego otulinie. 
Usuni ęciu 27,13 ha zakrzacze ń i zadrzewie ń na terenie rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego 

otulinie. 
Rozrzedzeniu 40,50 ha zakrzacze ń i zadrzewie ń na terenie rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego 

otulinie. 
Odtworzeniu 16,32 ha naturalnych luk poprzez usuwan ie zadrzewie ń i zakrzacze ń na terenie 

rezerwatu przyrody Rabinówka i w jego otulinie. 
Wyrównaniu fragmentu terenu spychark ą w ostoi l ęgowej cietrzewia. 

Posadzeniu sadzonek sosnowych na powierzchni zr ębowej w ostoi cietrzewia Rabinówka. 
 

 
która jest związana z realizacją zadania wchodzącego w zakres projektu POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna 
ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap 
II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu oferuje/ (-my) wykonanie całości zamówienia zgodnie z wymogami 
ogłoszenia w/w przetargu za: 
 
Zadanie nr 1: 
• Usługa - koszenie na lata 2012 – 2014 
Cena netto ............................................ zł 
VAT ....................................................... zł 
Cena brutto ....................................... .... zł 
 
Zadanie nr 2: 
• Usługa – usunięcie zakrzaczeń i zadrzewień oraz zrębkowanie na lata 2012 - 2013 
Cena netto ............................................ zł 
VAT ....................................................... zł 
Cena brutto ....................................... .... zł 
 
Zadanie nr 3: 
• Usługa – rozrzedzanie zakrzaczeń i zadrzewień na lata 2012 - 2013 
Cena netto ............................................ zł 
VAT ....................................................... zł 
Cena brutto ....................................... .... zł 
 
Zadanie nr 4:  
• Usługa – odtwarzanie naturalnych luk poprzez wycięcie zakrzaczeń i zadrzewień, karczowanie koparką 

gąsienicową, równanie – 2013 rok 
Cena netto ............................................ zł 
VAT ....................................................... zł 
Cena brutto ....................................... .... zł 
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Zadanie nr 5: 
• Usługa - równanie około 1800 m2 powierzchni spycharką – 2013 rok 
Cena netto ............................................ zł 
VAT ....................................................... zł 
Cena brutto ....................................... .... zł 
 
Zadanie nr 6: 
• Usługa – sadzenie sadzonek sosnowych – 2014 rok 
Cena netto ............................................ zł 
VAT ....................................................... zł 
Cena brutto ....................................... .... zł 
 

Łączna kwota zamówienia brutto [C]  ..................................................zł  

(słownie ........................................................................................................................zł) 1 

 
Oświadczam/ (-y), Ŝe: 
 1) Spełniamy warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. 
 a) posiadam/ (-y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 
 b) posiadam/ (-y) wiedzę i doświadczenie, 
 c) dysponuję/ (-y) potencjałem technicznym  
 d) dysponuję/ (-y) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 e) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 2) Przedmiot zamówienia wykonam/(-y) w terminie określonym w ogłoszeniu, 

3) Projekt umowy (wg Załącznika nr 5) załączony do ogłoszenia został przez nas zaakceptowany; 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych  
w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4) Oświadczam/y, iŜ w przypadku realizacji zamówienia, podwykonawcom powierzę następujące jego 
części, a w przypadku udzielenia zamówienia przedstawię Zamawiającemu umowę z podwykonawcą 
przed zawarciem umowy przetargowej: …………………………………………………………………… 

5) UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu. 
 

Załącznikami do niniejszej oferty s ą: 1 

(1)  ............................................................................................................................................... 

(2)  ............................................................................................................................................... 

(3)  ............................................................................................................................................... 

(4)  ............................................................................................................................................... 

(5)  ............................................................................................................................................... 

(6)  ............................................................................................................................................... 

 

Oferta i załączone do niej dokumenty zostały złoŜone na .............. kolejno ponumerowanych stronach, od 
strony numer 1 do strony numer ..........1.            
 
 
 
--------------------------------------                                        --------------------------------------------                                  
/miejscowość i data/                          /podpis Wykonawcy bądź podpis upełnomocnionych  

przedstawicieli Wykonawcy/ 
____________________ 
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1 odpowiednio wpisać  


