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                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 1do SIWZ 

Formularz Ofertowy Wykonawcy 

„ Naprawa nawierzchni po awariach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do 

końca 2016 r. na terenie miasta Starogard Gdański”. 

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy 

Pełna nazwa firmy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres firmy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

REGON: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………… 

Nr faxu: ……………………………………………………………………………………………………… 

Data sporządzenia oferty: ………………………………………………………………………… 

2. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu: „ Naprawa nawierzchni po awariach sieci wodociągowej                     

i kanalizacji sanitarnej do końca 2016r. na terenie miasta Starogard Gdański”, oferujemy wykonanie 

zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ określając ceny: 

1.  Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2 zabruku asfaltem lanym na podbudowie betonowej      

w jezdni wynosi …………………….. netto x 330 m2= ………………..   zł + podatek VAT (……. %)=……………… zł brutto 

2. Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2  zabruku asfaltem lanym na podbudowie betonowej      

w chodniku wynosi ……………….. netto x 100 m2= ………………. zł + podatek VAT (……..%)= ……………….. zł brutto 

3. Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2  zabruku asfaltem lanym na gotowej podbudowie 

betonowej jezdni wynosi ……………….. netto x 20 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 

4. Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2  zabruku asfaltem lanym na gotowej podbudowie 

betonowej w chodniku wynosi ……………….. netto x 20 m2= ………………. zł + podatek VAT (……..%)= 

……………….. zł brutto 

5. Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2   zabruku masą mineralno- bitumiczną na podbudowie 

betonowe w jezdni wynosi ……………….. netto x 100 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł 

brutto 

6. Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2  zabruku masą mineralno- bitumiczną na podbudowie 

betonowej w chodniku wynosi ……………….. netto x 20 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł 

brutto 
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7. Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2  zabruku masą mineralno- bitumiczną na gotowej  

podbudowie betonowej w jezdni wynosi ……………….. netto x 10 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= 

……………..zł brutto 

8. Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2 zabruku masą mineralno- bitumiczną na gotowej 

podbudowie betonowej w chodniku wynosi ……………….. netto x 10 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= 

……………..zł brutto 

9. Cena ryczałtowa oferowana za ustawienie 1mb nowych krawężników betonowych na ławie 

betonowej  wynosi ……………….. netto x 80 mb= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 

10.   Cena ryczałtowa oferowana za przestawienie 1mb starych krawężników betonowych na ławie 

betonowej wynosi ……………….. netto x 100 mb= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 

11.  Cena ryczałtowa oferowana za ułożenie 1m2 chodnika z nowych płyt betonowych 50x50  wynosi 

……………….. netto x 150 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto  

12.   Cena ryczałtowa oferowana za przełożenie 1m2 chodnika ze starych płyt betonowych 50x50 wynosi 

……………….. netto x 180 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto  

13.   Cena ryczałtowa oferowana za ułożenie 1m2 chodnika z nowych płyt betonowych 30x30 lub 20x20 

wynosi ……………….. netto x 100 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto  

14.   Cena ryczałtowa oferowana za przełożenie 1m2 chodnika ze starych płyt betonowych 30x30 lub 

20x20 wynosi ……………….. netto x 100 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 

15.    Cena ryczałtowa oferowana za  wykonanie 1m2 zabruku z nowej kostki kamiennej wynosi 

……………….. netto x 10 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 

16.    Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2 zabruku z nowej kostki kamiennej na podbudowie 

betonowej  wynosi ……………….. netto x 20 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 

17.    Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2 zabruku ze starej kostki kamiennej wynosi 

……………….. netto x 20 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 

18.    Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2 zabruku ze starej kostki kamiennej na podbudowie 

betonowej wynosi ……………….. netto x 20 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 

19.   Cena ryczałtowa oferowana na ułożenie 1m2 nawierzchni z trylinki wynosi ……………….. netto x 20 m2= 

……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 

20.    Cena ryczałtowa oferowana za przełożenie  1m2 nawierzchni ze starej trylinki wynosi ……………….. 

netto x 20 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 

21.  Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m2 nawierzchni z nowej kostki betonowej grubości 8 cm 

na podbudowie betonowej trylinki wynosi ……………….. netto x 80 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= 

……………..zł brutto 

22.   Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2 nawierzchni z nowej kostki betonowej grubości 8 cm 

na podsypce piaskowej wynosi ……………….. netto x 80 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł 

brutto 

23.   Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2 nawierzchni ze starej kostki betonowej grubości 8 cm 

na podbudowie betonowej piaskowej wynosi ……………….. netto x 80 m2= ……………zł+ podatek VAT 

(……..%)= ……………..zł brutto 
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24.   Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2 nawierzchni ze starej kostki betonowej grubości 8 cm 

na podsypce piaskowej wynosi ……………….. netto x 80 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł 

brutto 

25.   Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2 nawierzchni betonowej piaskowej wynosi ……………….. 

netto x 100 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 

26.  Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1mb nowego obrzeża trawnikowego na podsypce 

cementowo- piaskowej wynosi ……………….. netto x 100 mb= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł 

brutto 

27.  Cena ryczałtowa oferowana za regulację urządzeń wodociągowych- skrzynek w nawierzchni wynosi 

……………….. netto x 80 szt.= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 

 

Łączna wartość wszystkich napraw (pozycja 1- 27): …………………………… zł netto 

+…………….. zł podatek VAT (……..%)= …………………………. zł brutto  

 Słownie brutto:………………………………………………………………………………………………………………………………………       

3. Naprawę nawierzchni wykonamy w terminie ……………… dni (nie dłuższym niż cztery dni od otrzymania 

zlecenia). 

4. Oferujemy ………………………………… okres gwarancji ( nie mniej niż 12 miesięcy). 

5. Oświadczam, że uważam się za związanego z niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

6. Oświadczam, że przyjmuję warunki Zamawiającego dotyczące udzielonego zamówienia i nie wnoszę do 

nich żadnych zastrzeżeń. 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z SIWZ oraz projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

8. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam dokumenty: 

1) ……………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………………………….. 

5) …………………………………………………………………………………………………….. 

6) ……………………………………………………………………………………………………. 

7) …………………………………………………………………………………………………….. 

8) ……………………………………………………………………………………………………. 

9) …………………………………………………………………………………………………….. 

10) …………………………………………………………………………………………………….. 

9. Oświadczamy, ze wszystkie strony oferty (łącznie z załącznikami) są ponumerowane, parafowane, a cała 

oferta składa się z ………….. stron.                                                                 

                                                                                                               Podpis Wykonawcy 


