
 
FORMULARZ OFERTY – ZAŁ ĄCZNIK NR 1 do SIWZ 

Nr sprawy: ZP.3601.2.2015 
 
Data: …………………. 
Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

 
............................................................................................................................... 
 
Adres: 

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

 
REGON   .......................................NIP:  ............................................. 

Nr TEL. ........................   NR Fax na który Zamawiający będzie przesyłać 
korespondencję:  ………………….. 
 

OFERTA 
na zakup materiałów chodnikowych i drogowych wraz z dostawą do miejsca siedziby 
zamawiającego i rozładunkiem HDS-em, do zadań drogowych i chodnikowych, zgodnie 
z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym: 
L.
P. 

Nazwa Jedn. 

miary 

Nakłady Cena jedn. 
netto w zł. 

Wartość 
netto w zł. 

Stawka 
Vat 

1 Kostka brukowa 
wibroprasowana Holland 
szara 6cm  

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

m2 250   23% 

2 Kostka brukowa 
wibroprasowana Holland 
czerwona 6cm  

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

m2 4500   23% 

3 Kostka brukowa 
wibroprasowana Holland 
szara 8cm  

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

m2 250   23% 

4 Kostka brukowa 
wibroprasowana Holland 
czerwona 8cm  

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-

m2 300   23% 



em) 

5 Kostka brukowa 
wibroprasowana Holland 
grafitowa 6cm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

m2 300   23% 

6 

 

Kostka brukowa 
wibroprasowana Holland 
grafitowa 8 cm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

m2 2500   23% 

7 Kostka brukowa 
wibroprasowana Holland 
zielona 6 cm bez fazy  

(z przeznaczeniem na 
ścieżki rowerowe) 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

 

m2 2000   23% 

8 Kostka brukowa Creativ  
pastelowa harmonia 6cm  o 
wymiarach w komplecie 
m2: 

54mmx64mmx83mm, 
64mmx74mmx83mm, 
74mmx84mmx83mm,  

84mmx94mmx83mm, 
94mmx104mmx83mm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

m2 128,15   23% 

9 Kostka brukowa Creativ  

 granit czarny 6cm  o 
wymiarach w komplecie 
m2: 

54mmx64mmx83mm, 
64mmx74mmx83mm, 

m2 11,65   23% 



74mmx84mmx83mm,  

84mmx94mmx83mm, 
94mmx104mmx83mm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

10 Obrzeże trawnikowe 
Standard grafit 
80mmx250mmx1000mm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

mb 99   23% 

11 Obrzeże Bordir  

pastelowa harmonia 

100mmx125mmx250mm,  

w tym: 

- proste 

- skośne wewnętrzne 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

 

 

szt. 

 

szt. 

szt. 

 

 

200 

 

140 

60 

   

 

23% 

 

23% 

23% 

12 Krawężnik drogowy szary 
15x30x100 cm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

mb 3000   23% 

13 Krawężnik drogowy szary 
20x30x100 cm 

mb 300   23% 

14 Obrzeże chodnikowe szare 
6x20x100 cm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

mb 300   23% 

15 Obrzeże chodnikowe 
czerwone 6x20x100 cm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

mb 1500   23% 



16 Obrzeże chodnikowe 
grafitowe 6x20x100 cm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

mb 800   23% 

17 Obrzeże chodnikowe szare 
8x30x100 cm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

mb 300   23% 

18 Obrzeże chodnikowe 
czerwone 8x30x100 cm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

mb 1000   23% 

19 Krawężnik betonowy 
najazdowy szary 
15x22x100 cm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

mb 1000   23% 

20 Krawężnik betonowy 
skośny szary 15x22x30 cm 

(cena obejmuje również 
dostawę i rozładunek HDS-
em) 

mb 500   23% 

 
 
1. Ogólna wartość netto............................................................................................................zł  
(słownie: .....................................................................................................................................) 
Ogólna wartość podatku VAT(23%) .......................................................................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
Ogólna wartość  brutto..............................................................................................................zł 
(słownie: ....................................................................................................................................) 
  
2. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia świadczyć będziemy sukcesywnie zgodnie 

z wyborem zamawiającego i po pisemnym zgłoszeniu od dnia podpisania umowy do 
27 lutego 2016 r.  

Akceptujemy termin płatności określony we wzorze umowy, tj. do 30 dni licząc od dnia 
otrzymania prawidłowej faktury przez Zamawiaj ącego.  
3.  Okres gwarancji wynosi ……………miesięcy/ące  licząc od dnia dostawy 
potwierdzonej WZ.  
4.  Oświadczam/y, że: 



a) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jej 
modyfikacjami-gdy występują i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy wszelkie 
informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 
terminu ostatecznego składania ofert. 

c) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zostały one przez nas zaakceptowane. 
Ponadto zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia 
umowy na wskazanych w SIWZ i ofercie warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

d) nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego 
postępowania, oraz że nie posłużyliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. 

e)  informacje stanowiące tzw. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 
ustawy o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji*, zostały umieszczone w odrębnej 
kopercie z adnotacją „Tajemnica  przedsiębiorstwa”.* 

 
5. Do niniejszej oferty załączam/y następujące oświadczenia i dokumenty wykazujące 
spełnianie  warunków udziału w postępowaniu : 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ustawy Pzp. 
-  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – art. 24 ustawy Pzp. 
-  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy 
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert*, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 
ustawy Pzp.* 

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - art.26 
ustawy Pzp. 

-    Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 
      określonym przez zamawiającego 
-    Druk wykazu części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom.* 

- …………………………………………………………………………………………….. 
-……………………………………………………………………………………………... 
-…………………………………………………………………………………………….. 

 
Oferta zawiera _______ ponumerowanych i parafowanych stron. 
 
 
UWAGA:  
*)    jeżeli dotyczy Wykonawcy  
 
 
 
 
 
 
…………………………….…., dnia ____.____.2015r.                                  
 

     ……..……..……………………............... 
     (pieczęć i podpis osoby/osób 

uprawnionej/-nych  do 
podejmowania zobowiązań) 

 
 
 


