




 

FORMULARZ OFERTOWY – CZĘŚĆ HANDLOWA 

 
Przedmiot zamówienia:  

„Remont nawierzchni asfaltowych na terenie Systemu Odsalania 


 

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 
„Dane Oferenta” 

 
 
Dane dotyczące Oferenta: 
 
1. Nazwa firmy: 

.................................................................................................................................... 

2. Adres firmy: 

.................................................................................................................................... 

3. Numer telefonu: 

........................................................................ 

4. Numer konta bankowego na potrzeby zwrotu wadium: 

........................................................................ 

5. Numer NIP: 

........................................................................ 

6. Numer REGON: 

........................................................................ 

7. E-Mail: 

…………………………………………………… 

 
 
 

Upełnomocnieni Przedstawiciele Oferenta 
 
 
 

.......................................................................... 
(podpis, pieczęć) 

 
      Data ................................................................. 

 
 

 

 





 

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 

„Cena za przedmiot oferty” 

 

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia: 

Remont nawierzchni asfaltowych na terenie Systemu Odsalania 
 

za łączną kwotę: 

dla pokrycia całości  1 500 m2 asfaltem o grubości 8 cm 

dla pokrycia całości  120 m2 kostką brukową 

dla ułożenia całości  180 mb krawężników 

cena netto ............................................................... zł 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

podatek VAT ........................................................... zł 

cena brutto .............................................................. zł 

(słownie: .....................................................................................................................................) 
 

W tym: 
 
       Cena jednostkowa wykonania 1 m2 wyasfaltowania: 

 o grubości 8 cm wynosi : ...................... zł/m2       + ……….…% VAT 

 o grubości 4 cm wynosi : ...................... zł/m2       + ……….…% VAT 

W przypadku konieczności zastosowania grubszej lub cieńszej warstwy wyasfaltowania   
zwiększenie lub zmniejszenie wartości umownej nastąpi na podstawie  ceny jednostkowej.  

 

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 kostki brukowej ...................... zł/m2       + ……….…% VAT 

Cena jednostkowa wykonania 1 mb krawężników ...................... zł/mb       + ……….…% VAT 

 
    Są to ceny ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać one zmianom. 
 
 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia udostępnioną 

przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia terminu 

składania ofert. 

 

 





 

Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia 

umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 
 

Upełnomocnieni Przedstawiciele Oferenta 
 

.......................................................................... 
(podpis, pieczęć) 

      Data ................................................................. 


