
ZBILK.IZ.MK.241.24.2021    Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

   Zamawiający: 
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni 
ul. Hugo Kołłątaja 1 
81-332 Gdynia 

 

Nawiązując do zapytania skierowanego przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, na 

wykonywanie prac pielęgnacyjnych, wycinki i nasadzeń drzew, krzewów oraz żywopłotów na terenach 

administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni. 

 
Ja/My niżej podpisany/i:  

1. Imię:.............................................................. Nazwisko:.................................................. 

2. Imię:.............................................................. Nazwisko:............................................. ..... 

 

występujący w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa firmy: 

Adres firmy: 

REGON: NIP: 

Nr telefonu: Adres e-mail: 

Nr fax: 
Nazwa banku i nr rachunku bankowego: 

 

Oświadczam, iż jestem1:  mikroprzedsiębiorstwem*           □ tak             □ nie 

małym przedsiębiorstwem*        □ tak             □ nie 

średnim przedsiębiorstwem*      □ tak             □ nie 

albo żadne z powyższych (proszę wpisać jakim/jakie)………………….. 
 

 

 
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124  

z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
 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. 
 

*zaznaczyć właściwe 



a) ceny za pielęgnację: 

 

b) ceny za wycinkę: 

Rodzaj wykonywanych 
prac 

Jednostka 
miary 

[szt./mb] 

Szacunkowa 
ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto [zł] 

Cena netto 
ogółem [zł] 

Cena brutto 
ogółem [zł] 

1 2 3 4 5 6 

Wycinka drzew wraz z 
wywozem gałęzi i 
konarów (obwód pnia 
na wys. 1,3m) w [cm] 

  

  

 

do 64 cm szt. 10    

65-124 cm szt. 10    

125-190 cm szt. 5    

191-250 cm szt. 3    

251-315 cm szt. 3    

powyżej 315 cm szt. 2    

Wycinka krzewów 
wraz z wywozem 
urobku 

szt. 5 
  

 

Wycinka żywopłotów 
wraz  
z wywozem urobku 

mb 25 
  

 

OGÓŁEM    

 

 

Rodzaj wykonywanych 
prac 

Jednostka 
miary 

[szt./mb] 

Szacunkowa 
ilość 

 
Cena 

jednostkowa 
netto [zł] 

Cena netto 
ogółem[zł] 

Cena brutto 
ogółem [zł] 

1 2 3 4 5 6 

Pielęgnacja drzew 
wraz z wywozem 
urobku (obwód pnia na 
wys. 1,3m) w [cm] 

  

  

 

do 65 cm szt. 25    

66-160 cm szt. 50    

161-300 cm szt. 20    

powyżej 300 cm szt. 5    

Pielęgnacja krzewów 
wraz z wywozem 
urobku 

szt. 20 
  

 

Pielęgnacja 
żywopłotów wraz  
z wywozem urobku 

mb 30 
  

 

OGÓŁEM  
 

 



 

c) ceny za pozostałe usługi: 

Rodzaj wykonywanych 
prac 

Jednostka 
miary 
[szt.] 

Szacunkowa 
ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto [zł] 

Cena netto 
ogółem [zł] 

Cena brutto 
ogółem [zł 

1 2 3 4 5 6 

Frezowanie pni (obwód 
mierzony u podstawy 
pnia) w [cm] 

  
  

 

do 64 cm szt. 3    

65-124 cm szt. 4    

125-190 cm szt. 3    

191-250 cm szt. 3    

251-315cm szt. 3    

powyżej 315 cm szt. 2    

Nasadzenia drzew z 
materiałem 

szt. 8 
  

 

Nasadzenia krzewów z 
materiałem 

szt. 5 
  

 

Usuwanie 
wiatrołomów/wywrotów  

szt. 15 
  

 

Ocena stanu 
zdrowotnego drzew 

szt. 5 
  

 

OGÓŁEM    

 

d) Okres gwarancji na nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów:    miesięcy. 

 

 
Oferuję/emy* realizację przedmiotu zamówienia za cenę (szacunkowa wartość w opraciu o podanie 
szacunkowych ilości jw.):  
 
…………………… zł netto (suma ppkt a),b) i c)) plus podatek od towarów i usług w wysokości……………………….zł, 

co daje łącznie  kwotę ogółem………………………… zł brutto.  

 
 

 

1. Oświadczam/y*, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy* się z postanowieniami umowy, która stanowi 

załącznik do zapytania ofertowego i nie wnoszę/wnosimy* do jej treści zastrzeżeń.  

2. Zobowiązuję/emy* się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej 

warunkach, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Zobowiązuję/emy* się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminach, określonych w treści 

zapytania ofertowego. 

4. Zobowiązuję/emy* się do realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w treści 
zapytania ofertowego wraz z załącznikami. 

5. Uważam/my* się związanym/ą/mi* niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 



6. Oświadczam/y*, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu3.   

 
 

    dn.    2021 r.        

(podpis i pieczątka wykonawcy) 

 
2 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).  

3 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 przez jego wykreślenie). 

* niepotrzebne skreślić 


