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Formularz Oferty 
 

Odtworzenia terenu po awariach i pracach na  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Kwidzyn. 
 

 
Pełna nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:       …..…………..….…………………………………………………………………………………………………... 
                                        ...…..…………..….…………………………………………………………………………………………………... 

      …..…………..….…………………………………………………………………………………………………... 
Adres korespondencyjny:     …..…………..….…………………………………………………………………………………………………... 
                                        ...…..…………..….…………………………………………………………………………………………………... 

      …..…………..….…………………………………………………………………………………………………... 
Tel./fax:                                …..…………..….…………………………………………………………………………………………………... 
e-mail:                                  …..…………..….…………………………………………………………………………………………………... 
REGON:                               …..…………..….…………………………………………………………………………………………………... 
NIP:                                      …..…………..….…………………………………………………………………………………………………... 
     
Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na Odtworzenia terenu po awariach i pracach na sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Kwidzyn. 

1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Opisie zamówienia.  
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje i zasoby potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
3. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.  
4. Oferujemy wykonanie zadania, w zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, za: 
 
Cena oferty Netto:     ……………………………….  PLN 
Wartość 23 % VAT:   ……………………………….  PLN 
 
Cena Brutto:              ……………………………….  PLN 

                                         
Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
              …………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Okres gwarancji:  24 miesiące. 
Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
 
Powyższa cena wyliczona została zgodnie z poniższą tabelą: 
 
Przytoczone w tabeli pozycje mają charakter orientacyjny, co do zakresu prac i nie są obowiązujące do wyliczenia cen 
jednostkowych. Zamawiający ma prawo przenoszenia ilości robót z danej pozycji, która nie będzie realizowana do końca umowy 
lub w ograniczonym zakresie do pozycji robót, których ilość zostanie już zrealizowana zachowując stawki cen jednostkowych 
zawartych w ofercie. 
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Lp. Pozycja j.m. 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Ilość 
szacunkowa Wartość netto 

1.  
Uzupełnienie gruntu piaskiem z zagęszczeniem wymaganym normą  - 
cena z materiałem 

m3  3000  

2.  

Naprawa nawierzchni bitumicznych wraz z wycięciem krawędzi, 
oczyszczeniem miejsca naprawianego, osuszeniem, skropieniem 
ogrzanym asfaltem dna i ścianek naprawianego miejsca, wypełnieniem 
uszkodzonego miejsca masą asfaltową i zagęszczeniem 
pozwalającym na uzyskanie w miejscu uszkodzenia wymaganych 
kształtów geometrycznych, zasypanie piaskiem i zatarcie. - cena z 
materiałem 

m2  30  

3.  
Naprawa nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych o pow. 
ponad 3m2. - mat. z odzysku 

m2  120  

4.  Naprawa nawierzchni z płyt typu YOMB - mat. z odzysku m2  120  

5.  
Naprawa nawierzchni z płyt betonowych typu TRYLINKA - mat. z 
odzysku 

m2  120  

6.  
Naprawa nawierzchni z kostki kamiennej brukowej, kamienia 
łamanego o wym. 10-20cm  - mat. z odzysku 

m2  120  

7.  
Naprawa nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm                
- mat. z odzysku 

m2  400  

8.  
Naprawa nawierzchni betonowych z betonu B-15, wraz z wycięciem 
krawędzi, oczyszczeniem miejsca naprawianego, osuszeniem - cena z 
materiałem 

m2  20  

9.  
Naprawa nawierzchni chodnika z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm 
- mat. z odzysku   

m2  20  

10.  
Naprawa nawierzchni chodnika z płyt betonowych o wym. 35x35x5cm 
- mat. z odzysku 

m2  20  

11.  
Naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm 
- mat. z odzysku 

m2  190  

12.  
Naprawa nawierzchni chodnika z kostki kamiennej brukowej - mat. z 
odzysku 

m2  20  

13.  Naprawa nawierzchni w pasie zieleni  m2  1000  
14.  Podbudowa betonowa z betonu B-15 o gr. 10 cm m2  30  
15.  Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm m2  780  

16.  
Wykonanie koryta  na głębokość 20 cm, wyrównanie i zagęszczenie 
podłoża  

m2  900  

17.  Ustawienie krawężnika kamiennego - mat. z odzysku mb  10  
18.  Ustawienie obrzeża betonowego - mat. z odzysku mb  10  
19.  Rozebranie podbudowy betonowej o grubości do 20 cm. m2  40  
20.  Regulacja skrzynek zasuw i hydrantów szt.  120  
21.  Wykonanie kompletnego badania zagęszczenia gruntu. pkt.  40  

RAZEM   WARTOŚĆ   ROBÓT   (NETTO)  

 

1. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu składania ofert. 
2. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców* 

Przewidujemy powierzenie podwykonawcy(om) realizację zamówienia w części: 
Lp. Część zamówienia 
  
  
* niepotrzebne skreślić 
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3. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu  i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego 

 

Załączniki do niniejszej oferty: 

1. ………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………….. 

 

 
…………………………………………………… ,dn. ………………………………            …………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                            
               miejscowość                                            data                              podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy 
                                                                                                    


