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ZAŁĄCZNIK NR 1  

DO SPECYFIKACJI SPT.236.53.2017 

Formularz ofertowy 

Składamy ofertę w postępowaniu o wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni utwardzonej, najazdu    

oraz drogi dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ul. Glinki 86, 

85-861 Bydgoszcz. 

(nr sprawy SPT.236.53.2017) 

 

Wykonawca: podać nazwę i adres, telefon oraz fax:  

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

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

NIP………………………………………………. REGON………………………………………………………... 

Do podpisania umowy upoważniony jest: 

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

Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z przedmiotowym zamówieniem upoważniam 

następujące osoby: 

……………………………………………………….Tel. ………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                           

1. Cena netto wykonania dokumentacji dla nawierzchni utwardzonej i najazdu przeznaczonego dla 

samochodów ciężarowych i autobusów wynosi: ……………………………… 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………...... 

2. Cena brutto wykonania dokumentacji dla nawierzchni utwardzonej i najazdu przeznaczonego dla 

samochodów ciężarowych i autobusów wynosi ……………………………… 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Cena netto wykonania dokumentacji dla drogi dojazdowej do stanowisk poligonowych wynosi: 

……………………………… 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. 

4. Cena brutto wykonania dokumentacji dla drogi dojazdowej do stanowisk poligonowych wynosi: 

……………………………… 

Słownie : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

UWAGA: Cena łączna nie musi być sumą cen z poz. 1-4. Może to być niezależna cena uwzględniająca dwa 

zadania łącznie. 

5. Cena łączna netto wykonania dokumentacji dla nawierzchni utwardzonej i najazdu 

przeznaczonego dla samochodów ciężarowych i autobusów oraz drogi dojazdowej do stanowisk 

poligonowych wynosi: ……………………………… 

Słownie:………………………………………………………………………………………………… 

6. Cena  łączna brutto wykonania dokumentacji dla nawierzchni utwardzonej i najazdu 

przeznaczonego dla samochodów ciężarowych i autobusów oraz drogi dojazdowej do stanowisk 

poligonowych wynosi: ……………………………… 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. 
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Zamawiający po złożeniu ofert zdecyduje, czy realizacja będzie obejmowała dwa zadania oddzielnie, czy też 

łącznie. 

 

7. Dokumentacja będzie zawierała następujące opracowania (proszę wymienić niezbędne dokumenty do 

podjęcia i sfinalizowania robót w rozbiciu na dwa zadania: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Oświadczam że: 

a) akceptuję warunki zawarte w zaproszeniu ofertowym, 

b) przedmiot zamówienia zobowiązuje się wykonać w terminie………. dni od dnia podpisania umowy 

(termin wykonania ma znaczenie z uwagi na rozpoczęcie procedury przetargowej), 

c) do umowy dołączę kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia niezbędne do 

wykonania zadania, 

d) w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

włącznie z odpowiedzialnością za wyjaśnienia, korekty czy zmiany powstałe w trakcie realizacji 

robót budowlanych będące przedmiotem uzgodnień na etapie wykonawstwa, 

e) uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

 

 

 

…………………………. 

Podpis 

 


