
 

Załącznik nr 1 

 

Miejscowość …………………………., dnia ………………….. 

 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

NIP*}: ................................................... 

REGON*}:........................................ ..... 

tel.*): .................................................. 

fax*): ..................................................... adres e - mail*): ................................... 

WZÓR OFERTY 

Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „ Żyrardów" Sp. z o.o. 

ul. Czysta 5 

96-300 Żyrardów  

 

W odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia 24.10.2019 r. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na: 

Roboty polegające na odtworzeniu uszkodzonych pasów drogowych i terenów po awariach przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Żyrardowa i okolic w 2020 r.  

Ja/My, niżej podpisany/i 

............................................................................................................................................., 

działając w imieniu i na rzecz: 

....................................................................................................................................., 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę jednostkową: 

a) odtworzenie nawierzchni asfaltowej w kategorii ruchu KR-2 (droga lokalna) w technologii: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm 

.............. zł/ m2 netto, .................zł/ m2 brutto; 

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm 

.............. zł/ m2 netto, ..................zł/ m2 brutto; 

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm 



 

.............. zł/ m2 netto, ...................zł/ m2 brutto; 

b) odtworzenie nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych z materiału, z którego dana nawierzchnia jest wykonana: 

- warstwa nawierzchni z materiału, z którego wykonany jest ciąg pieszo-jezdny gr. 5 cm 

.............. zł/ m2 netto, ...................zł/ m2 brutto; 

- warstwa wiążąca z betonu chudego (stabilizacja) gr. 5 cm 

.............. zł/ m2 netto, ...................zł/ m2 brutto; 

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm 

.............. zł/ m2 netto, .................zł./ m2 brutto; 

c) odtworzenie ciągów pieszych z materiału, z którego dana nawierzchnia jest wykonana: 

- nawierzchnia z materiału, z którego przedmiotowy ciąg pieszy jest wykonany 

.............. zł/ m2 netto, ...................zł/ m2 brutto; 

- warstwa z piasku (stabilizacja) gr. 5 cm 

.............. zł/ m2 netto, ..................zł/ m2 brutto; 

d) odtworzenie krawężników i obrzeży (z odzysku): 

- krawężniki 

.............. zł/mb netto, ...................zł/mb brutto; 

- obrzeża chodnikowe 

.............. zł/ m2netto, ..................zł/ m2 brutto; 

e) stawki do kosztorysowania, na podstawie których sporządzono kalkulacje oferowanych cen 

jednostkowych: 

- stawka roboczo-godziny - .............. zł netto, ...................zł brutto; 

- koszty ogólne - .............. %; 

- koszty zakupu - .............. %; 

- zysk- ..............%. 

2. Termin realizacji zamówienia: 1.01.- 31.12.2020 r. 

3. Okres gwarancji : ................................................................ 

4. Czas rozpoczęcia usuwania awarii od momentu zgłoszenia : ............................................................... 

5.Oświadczamy, iż zdobyliśmy konieczne informacje oraz materiały do przygotowania oferty.  

6. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej 

na składanie ofert. 



 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego. 

8. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem 

zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizacje 

zamówienia. 

9. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia. 

10. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym 

11. Osoba do kontaktu.................................................................................... 

 

Załączniki do oferty: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

 

...................... dnia ....................... 

 

…………………………………………………………………………. 

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty 

 

 


