
        

 

                                                                                      ……………………………………. 
                                                                                                     ( miejscowość, data) 

………………………………………. 

(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) 

 

 

                                                                         Zarząd Dróg Powiatowych  

                                                                         w Bolesławcu 

 

 

PROPOZYCJA CENOWA 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: 

 

Usługa wycinki wytypowanych drzew z pasów  drogowych dróg powiatowych powiatu 

bolesławieckiego wraz z wykupem pozyskanego drewna  

 

                      (na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) 

 

1. Oferuję zrealizowanie usługi wycinki drzew wg załączonego wykazu z 

uporządkowaniem terenu po wykonaniu usługi, zgodnie z wymogami opisu 

przedmiotu, za kwotę w wysokości: 

 

netto: …………………zł 

 

(słownie:…………………………………………………………………………………...) 

 

podatek VAT  …….% tj. ……………………zł  

 

(słownie:…………………………………………………………………………………). 

 

kwota brutto:…………………….zł 

 

(słownie:………………………………………………………………………………….). 

 

 

Cena jednostkowa brutto wykonania usługi …………………….. zł 

 

 

2. Ponadto zobowiązuję się do wykupu od Zamawiającego pozyskanego drewna w ilości 

i wartości wykazanej w materiałach z postępowania  po dokonaniu wycinki za kwotę 

13227,30 zł brutto zł z podatkiem VAT.  

 

3. Termin realizacji – 15.11.2018r.  

 

4. Oświadczam, że spełniam zawarte w ,,zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” 

warunki, oraz zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia 

umowy na zasadach określonych powyżej. 

 

5. Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej terenu wykonania usługi i posiadam wiedzę 

o sukcesywnej (niejednorazowej) w określonym terminie wycince drzew z uwagi na 



fakt nieposiadania stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na wycinkę. 

Wycinka odbywać się będzie w porozumieniu z Zamawiającym, wg jego wskazań co 

do kolejności dokonywania wycinki poszczególnych drzew.  

 

 

 

6. Załączniki: 

 

 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 Oświadczenie o posiadaniu  niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz 

dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

 Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej 

 polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   …………………………………….. 
                                                                                                             Podpis i pieczątka wykonawcy 

*niepotrzebne skreślić 

Z komentarzem [U1]:  



……………………………………………… 2018r.  
    miejscowość, data 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 
 

 

 

 

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia na 

usługę wycinki wytypowanych drzew wraz z wykupem pozyskanego z pasów  

drogowych dróg powiatowych powiatu bolesławieckiego  oświadczamy, że  
 

 

 

 Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień, 

 Posiadamy  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

 Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, 

 Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 


