IIiGG.271.3.2017.KD
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OFERTA

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)
Gmina Tyrawa Wołoska
38-535 Tyrawa Wołoska 175
OFERTA
Nawiązując do zapytania ofertowego, Znak: IIiGG.271.3.2017.KD : Wykonanie robót
budowlanych dla zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych wraz z przyczółkami
w miejscowości Tyrawa Wołoska przy drodze krajowej nr 28 Wadowice-Medyka przez
dopływ Potoku Tyrawskiego”.
JA/MY, NIŻEJ PODPISANI
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców: w przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładny adresy wszystkich członków
konsorcjum)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem
ofertowym.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem według cen
jednostkowych z poniższego zestawienia.
4. Wartość całkowita zamówienia:
Cena netto: ………………………….. zł.
Podatek VAT ………. %, tj. ……………………… zł.
Cena brutto: …………………………. zł.
(Słownie złotych cena brutto:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..)

5. Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z poniższym zestawieniem:
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M 21.20.01.97
M 23.00.00
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3.

Ilość

Cena
jednostkowa

Wartość

4.

Kładki dla pieszych
D 01.00.00
D 01.01.01.21

2

Wyszczególnienie robót wraz
Jednostka
z obmiarem i lokalizacją

Roboty przygotowawcze
Wyznaczenie
(odtworzenie)
tras i punktów wysokościowych
w terenie
Uzupełnienie nasypów gruntem
z wykopów
Roboty wykończeniowe
Humusowanie z obsianiem
skarp przy grubości humusu do
10 cm
Roboty ziemne
Wykopy pod ławy w gruntach
niespoistych
Ławy fundamentowe
Wykonanie
ław
fundamentowych w deskowaniu
z betonu kl. B30 - bez
zabezpieczenia wykopu na
lądzie
Wykonanie zbrojenia ław ze
stali klasy A-IIIN
Ustroje nośne

M 23.04.02.51 Wykonanie i montaż drobnych
elementów stalowych
M 23.40.10.01 Wykonanie konstrukcji kładki z
drewna
Roboty ziemne w rejonie
M 29.03.00
przyczółków
M 29.03.01.11 Wykonanie zasypki przyczółka zasypanie
przestrzeni
za
ścianami przyczółka gruntem
niespoistym
M 29.20.02.01 Beton klasy B25 w deskowaniu
M 29.54.05.36 Wykonanie umocnień brzegów
narzutem kamiennym.
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6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do ……………………..
7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym
8. NIE POWIERZYMY zamówienia podwykonawcom,
9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:
......................................................................................................................................................
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający
wspólną ofertę)
10. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na
stronach od ............... - do ................ ; niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy (projektem
umowy), określonymi w Zamówieniu Ofertowym i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
adres:
……………………………………………………………………………………………....…………
…………………………………………………………………………….......……,…
Nr telefon: ……………………………., Numer faksu: ………………………….......,
e-mail do kontaktu: …………………………………………………………………. .
13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:
1. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………
8. ……………………………………………………………………
9. ……………………………………………………………………

........................................................................
upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy,
pieczątka, data
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