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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na odśnieżanie dachów,  

dróg dojazdowych i chodników na terenie Targów Lublin S.A. 

 

 

 

OFERTA  WYKONAWCY 

Zapytanie ofertowe na odśnieżanie terenów Targów Lublin S.A., 

 

 

 

Oferent: 

Nazwa oferenta  

Adres siedziby  

NIP  

Informacja o KRS lub wpisie do 

ewidencji dział. gospodarczej. 

 

Kapitał zakładowy 

 

 

Osoba upoważniona do prowadzenia rozmów handlowych 

Imię i Nazwisko 

 

 

Telefon  

 

 

Telefon komórkowy 

 

 

Faks 

 

 

Email 
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Oferujemy: 

 

1. Wynagrodzenie za jednorazowe usunięcie śniegu z połaci dachowych (Zadanie I i II) 

tak, aby pokrywa śnieżna nie przekraczała 5 cm oraz usuwanie worków śnieżnych 

w wysokości .........................zł netto za 1 m2 dachu. 

 

2. Wynagrodzenie za jednorazowe usunięcie śniegu z ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 

(Zadanie III) w wysokości .........................zł netto za 1 m2. 

 

3. Wynagrodzenie za jednorazowe usunięcie śniegu parkingów zewnętrznych (Zadanie 

IV) w wysokości .........................zł netto za 1 m2. 

 

4. Wynagrodzenie za wywiezienie śniegu we wskazane miejsce na terenie Targów Lublin 

S.A. (Zadanie V) w wysokości .........................zł netto za 1 m3. 

 
5. Wynagrodzenie za wywiezienie śniegu poza teren Targów Lublin S.A. (Zadanie VI) 

w wysokości .........................zł netto za 1 m3. 

6. Wynagrodzenie za jednorazowe usunięcie oblodzenia z ciągów pieszych i pieszo-

jezdnych oraz parkingów zewnętrznych (Zadanie VII) w wysokości .........................zł 

netto za 1 m2. 

7. Wynagrodzenie za jednorazowe posypywanie środkiem uszorstniajacym ciągów 

pieszych i pieszo-jezdnych oraz parkingów zewnętrznych (Zadanie VIII) w wysokości 

.........................zł netto za 1 m2. 
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Zobowiązujemy się rozpocząć prace na terenie Targów Lublin S.A. po wskazanej w tabeli 

liczbie  godzin, licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia. Na potrzeby realizacji tych prac 

deklarujemy każdorazowo gotowość wymienionej w tabeli liczby osób. 

 

Rodzaj prac 
Proponowany czas 

rozpoczęcia prac 
Deklarowana liczba osób 

Usuwanie śniegu z dachów   

Usuwanie śniegu i 

oblodzenia z terenów 

zewnętrznych oraz 

posypywanie środkiem 

uszorstniającym 

  

Wywóz śniegu   

 

Informujemy, że uważamy się związani ofertą w okresie 60 dni od dnia wskazanego jako 

końcowy termin składania ofert. 

Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do  zawarcia umowy 

z Zamawiającym na warunkach wskazanych w ofercie. 

 

 

 

 

 

       ----------------------------------------------------------------------------- 

                                                                     (data i podpisy upełnomocnionych 

                                                                           przedstawicieli firmy oferenta) 

 


