
 

 

 

…………………………..                                              …………….., dnia ……………… 
       (pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dotyczący zadania: …………………………………………………………………... 

 

1. Nazwa i adres WYKONAWCY 

  Nazwa: …………………………………………………………… 

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

  NIP: ………………………………………………………………. 

  REGON: …………………………………………………………. 

  Nr rachunku Bankowego: ……………………………………… 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

 

3. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 

 

4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

   

 

Lp. Rodzaj robot budowlanych Cena brutto 

1. Roboty pomiarowe przy liniowych 

robotach ziemnych – trasa dróg w terenie 

równinnym; 

 

2. Roboty ziemne wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi o pojemności łyżki 

0.60 m
3
 w gruncie kat. III z transportem 

urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 

km; 

 

3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

wykonane mechaniczne w gruncie kat.               

II – IV pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni; 

 

4. Warstwy odsączające z piasku w korycie 

lub na całej szerokości drogi, 

wykonywanie i zagęszczanie 

mechaniczne – grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm; 

 

5. Warstwy odsączające z piasku w korycie 

lub na całej szerokości drogi, 

wykonywanie i zagęszczanie 

mechaniczne – za każdy dalszy 1 cm 

grubości ponad 10 cm, 40 cm; 

 

6. Podbudowa z kruszywa łamanego –  



warstwa dolna o grubości po 

zagęszczeniu 15 cm; 

7. Podbudowa z kruszywa łamanego – 

warstwa górna o grubości po 

zagęszczeniu 8 cm (docelowo 5 cm); 

 

8. Mechaniczne oczyszczanie i skropienie 

emulsją asfaltową na zimno podbudowy 

lub nawierzchni betonowej/bitumicznej, 

zużycie emulsją 0.5 kg/m
2
; 

 

9. Nawierzchnia mieszanek mineralno – 

bitumicznych grysowych – warstwa 

ścieralna asfaltowa – grubość po 

zagęszczeniu 3 cm – docelowo 5 cm – 

AC 8 S dla KR – krotność = 1,67; 

 

10. Skropienie krawędzi nawierzchni 

drogowej asfaltem; 

 

11. Warstwa górna podbudowy z kruszyw 

łamanych gr. 10 cm – pobocza  

 

12. Ręczne plantowanie gruntu rodzimego 

kat. I – III;  

 

13. Przymocowanie tablic znaków 

drogowych zakazu, nakazu, 

ostrzegawczych, informacyjnych o 

powierzchni do 0.3 m
2
<A-7, B-

43”30”,T-4a>. Wielkość małe, folia 

odblaskowa typu 1. 

 

14.  Słupki znaków drogowych z rur 

stalowych, ocynkowanych o śr. 50 mm. 

 

 

netto: ……………………………………… zł 

  podatek VAT: ……………………………. .zł 

brutto: ……………………………………... zł 

  słownie: ……………………………………………………………………………. 

5. Oświadczam, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub 

przedstawią pisemne zobowiązanie       innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, którzy będą ich 

podwykonawcami za zgodą Zamawiającego. 

 

 

 



6. Oświadczam, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub  czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 

7. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są: 

 ……………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………. 

 

 

 

                        …………..………………………….. 
                            (podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


