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FORMULARZ OFERTOWY 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 NR 6/ZP/2020 

 

Dane oferenta 

Nazwa: .... ............................................................................................................................................... 

Adres: .... ................................................................................................................................................ 

Nr telefonu/faksu:. ...............................................................................................................................  

Nr NIP.... ...............................................................................................................................................   

Nr REGON  ..........................................................................................................................................  

Osoba upoważniona do kontaktu  ......................................................................................................  

Nr telefonu …………………………..  fax …………………………..  e-mail …………………….. 

 

Dane zamawiającego 

Nazwa : Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. 

Adres : ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl 

Nr telefonu  16 670 41 53 / faksu  16 670 53 84  

Adres email: mpec@mpec.przemysl.pl 

 

Przedmiot zamówienia:  

Świadczenie usług na roboty ziemne, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania prac w  trybie 

obsługi awarii oraz w zakresie utrzymania zimowego (odśnieżania) posesji MPEC w Przemyślu 

przy ul. Płowieckiej 8. 

 
Termin realizacji zamówienia: 

od dnia 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r. 

 

 

 

  
…………………………………….... 

Podpis osoby upoważnionej 

Do reprezentowania oferenta 

 

 

mailto:mpec@mpec.przemysl.pl
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Zadanie nr 1 

Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. usług na roboty ziemne, ze 

szczególnym uwzględnieniem wykonania prac w trybie obsługi awarii sieci ciepłowniczych 

eksploatowanych przez Zamawiającego. 

 

1) całodobowa gotowość do przyjęcia zlecenia od Zamawiającego przez 24 godziny w ciągu 

doby w całym okresie obowiązywania umowy oraz podjęcia prac: 

kwota ………………………………zł  

słownie: ………………………………………………………………….. zł netto miesięcznie.  

2) prace ziemne minikoparką : 

kwota ………………………………zł  

słownie: ……………………………………………………… zł/ netto za każdą godzinę pracy. 

3) prace ziemne miniładowarką : 

kwota ………………………………zł  

słownie: ……………………………………………………… zł/ netto za każdą godzinę pracy. 

4) prace ziemne koparko-ładowarką: 

kwota ………………………………zł  

słownie: ……………………………………………………… zł/ netto za każdą godzinę pracy. 

5) prace ziemne koparko-ładowarką z młotem wyburzeniowym: 

kwota ………………………………zł  

słownie: ……………………………………………………… zł/ netto za każdą godzinę pracy. 

6) prace dźwigiem: 

kwota ………………………………zł  

słownie: ……………………………………………………… zł/ netto za każdą godzinę pracy. 

7) prace transportowe samochodem: 

kwota ………………………………zł  

słownie: ……………………………………………………… zł/ netto za każdą godzinę pracy. 

 

 

 

  

OFERTA CENOWA 

…………………………………….... 

Podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania oferenta 
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Zadanie nr 2 

Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. usług w zakresie utrzymania 

zimowego (odśnieżania) posesji Zamawiającego 

 

Utrzymanie zimowe - odśnieżanie: 

kwota ………………………………zł  

słownie: ………………………………………………………………….. zł/ netto za każdą godzinę 

pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….... 

Podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania oferenta 

 

 

OFERTA CENOWA 


