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(pieczęć oferenta) 

FORMULARZ OFERTY 
Przetarg nieograniczony 

4/PN/2015 

 

My, niżej podpisani ..................................................................................................................................................... 

Działając w imieniu i na rzecz .................................................................................................................................... 

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

tel..........................................................fax.................................................e-mail....................................................... 

składamy ofertę w przetargu nieograniczonym nr 4/PN/2015 na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni 
masą bitumiczną na gorąco z wycinaniem krawędzi. 
Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej, zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez 
Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do 
przygotowania oferty i podpisania umowy. 
 
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją za następujące ceny jednostkowe brutto za 
każdy m2 wykonanego remontu cząstkowego 
 
Wykruszenia o wielkości do 2 m2 

……..…………… zł/m2 

Wykruszenia o wielkości od 2 do 20 m2 

……..…………… zł/m2 

Wykruszenia o wielkości powyżej 20 m2 

……..…………… zł/m2 

Deklarujemy, w ciągu 7 dni od otrzymania zlecenia, wykonanie remontów cząstkowych z wycinaniem w ilości 

co najmniej ………………………….…. m2 (Uwaga – należy podać ilości w przedziale od 300 do 600 m2) 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w 
miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 
 
Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są: 

 
- Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania 

warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 
- Wykaz ważniejszych robót o podobnym charakterze wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (zakres, miejsce i czas wykonania robót, adres i telefon 

zamawiającego), potwierdzających zakres wymagany w punkcie 5 specyfikacji wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie tych robót z należytą 
starannością. 

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacja 
o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

 
 

.........................................................., dn................................  
 

.................................................................................................. 
(podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 


