Formularz ofertowy

…………………………………..
Pieczęć z nazwą firmy
i adresem Wykonawcy

Oferta

do Powiatu Rawskiego
reprezentowanego przez
Zarząd Powiatu Rawskiego
Plac Wolności 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Nawiązując do zapytania ofertowego
1.

Dane o Wykonawcy:
a) nazwa ( firma) …………………………………………………
b) adres (siedziba) …………………………………………………
c) REGON

…………………………………………………

d) NIP

…………………………………………………

e) telefon

………………………………………………….

f) fax

…………………………………………………

2. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem na :

Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – Mogielnica
w m. Rylsk DuŜy
za wynagrodzenie kosztorysowe w łącznej kwocie:
wartość brutto : ....................................................... PLN
(słownie złotych: .......................................................................................................)

Oferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

3. Na wykonane roboty udzielimy ………. miesięcy gwarancji, która stanowi
rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.
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Kosztorys ofertowy
Lp.

Jednostka
Nazwa
Ilość

Wyszczególnienie
Elementów rozliczeniowych

1

2

3

4

Wartość

Cena
ZŁOTYCH

ZŁOTYCH

5

6

Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4118E
Pukinin – Mogielnica w m. Rylsk DuŜy
1. Rozbiórka osłon przeciwpoŜarowych
2. MontaŜ osłon przeciwpoŜarowych
Oczyszczenie przez piaskowanie i naprawa zaprawami
naprawczymi typu CCC
3.
powierzchni betonu elementów wiaduktu (filary,
przyczółki, przęsła, gzymsy, dźwigary, itp.)
Skucie i naprawa zaprawami naprawczymi do gł. 3 cm.
z oczyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym
4.
odsłoniętego zbrojenia –przyjęto 30% uszkodzonej
powierzchni betonu
Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich powierzchni
5. betonu z minimalną zdolnością do pokrywania
zarysowań
Wykonanie rusztowań i pomostów roboczych dla
wykonania robót nad zelektryfikowanymi torami
6. kolejowymi PKP. Opłaty za wejście na teren kolejowy
i nadzór słuŜb kolejowych nad robotami. Opłaty za
ewentualne zajęcia torowe i wyłączenia sieci trakcyjnej.

mb
mb

24
24

m2

73

m2

14,60

m2

737,60

Razem
.

Podatek VAT
R A Z E M z podatkiem VAT

4. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu
terminu składania ofert.
5. NaleŜności za wykonane roboty zostaną uregulowane w ciągu 30 dni od daty przedłoŜenia
faktury.
6. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy proponowane istotne postanowienia umowy i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
7. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty dołączam :
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.Inne informacje wykonawcy:
Oświadczam, Ŝe nie posiadam zaległości z tytułu opłaty wymaganych podatków i opłat.

………………. ......................................
Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
wraz z pieczęcią imienna i firmową)

…………………………….
Miejscowość data
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