
Formularz Ofertowy 

         ……………………….…………………. 
                                                                                                                miejscowość, data 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego II – stopniowego na wymianę lub wykonanie 

nawierzchni chodników i podjazdów w zasobach SML-W w Sochaczewie   

Oferent: 

Nazwa firmy:………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres firmy:…………………………………………………………………………………. 

 

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:……………………………….. 

 

Adres e – mail ……………………………………………………………………………….. 

 

Osoby uprawnione do reprezentacji. ……………………………………………………..... 

 

 

 

1. Przystępując do udziału w przedmiotowym postępowaniu, oferujemy realizację zadania  

      na następujących warunkach:   

 

1.1  cena za 1 m
2  

 za wymianę chodników z płyt chodnikowych betonowych na chodniki z 

kostki brukowej wraz z obustronnym obrzeżem na podbudowie cementowo piaskowej; 

- netto ………………………..zł (słownie: ……………………………………………………) 

- podatek VAT …….%...........................zł (słownie: ………………………………………….)  

- brutto ………………………zł (słownie: …………………………………………………….) 

 

1.2   cena za 1 m
2  

  na wymianę chodników z płyt chodnikowych betonowych na chodniki z 

kostki   brukowej wraz z obrzeżem z jednej strony i krawężnikiem z drugiej na podbudowie 

cementowo piaskowej; 

- netto ………………………..zł (słownie: ……………………………………………………) 

- podatek VAT …….%...........................zł (słownie: ………………………………………….)  

- brutto ………………………zł (słownie: …………………………………………………….) 

 

1.3 cena za 1 m
2
 na wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego zagęszczonego 

mechanicznie z krawężnikiem na ławie betonowej, korytowaniem i odwiezieniem nadmiaru 

ziemi, 

- netto ………………………..zł (słownie: ……………………………………………………) 

- podatek VAT …….%...........................zł (słownie: ………………………………………….)  

- brutto ………………………zł (słownie: …………………………………………………….) 

 



1.4 cena za 1 m
2
 wykonania nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z 

tłucznia i podsypce z piaskowej stabilizowanej cementem oraz rozbiórką nawierzchni z płyt 

trylinka. 

- netto ………………………..zł (słownie: ……………………………………………………) 

- podatek VAT …….%...........................zł (słownie: ………………………………………….)  

- brutto ………………………zł (słownie: …………………………………………………….) 

 

1.5 cena za wykonanie 1 sztuki regulacji studzienki kanalizacyjnej / wpust uliczny. 

 

- netto ………………………..zł (słownie: ……………………………………………………) 

- podatek VAT …….%...........................zł (słownie: ………………………………………….)  

- brutto ………………………zł (słownie: …………………………………………………….) 

 

1.6 .  Dla robót nieprzewidzianych: 

 stawka roboczogodziny  R = ………………….. 

 koszty ogólne    Ko = ………………… 

 zysk (liczony od R+S+Ko)  Z = ………………….. 

materiały – wartość nabycia wg cen nie wyższych niż minimalne*/średnie*
 
Sekocenbudu 

sprzęt – stawki sprzętu wg cen nie wyższych niż minimalne*/ średnie* Sekocenbudu 

podatek VAT …………% 

 

2. Warunki płatności: jednorazowo*/etapami*, w ciągu ……………dni. 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. Okres gwarancji  ………………………………. 

4. Oświadczamy, że  przedmiot zamówienia  zrealizujemy w terminie do 30-06-2021r. 

 

5. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się i przyjmujemy postanowienia specyfikacji  

i załączników i w przypadku pozyskania niniejszego zamówienia zobowiązujemy się do 

podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

6. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 

odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

7. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. 

 

8. Oświadczamy, że w przypadku pozyskania zamówienia wykonany je siłami własnymi bez 

zatrudniania podwykonawców. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

                                                                                    ………………………………………... 

                                                                                        pieczęć i podpis oferenta lub  

                                                                                          osoby reprezentującej oferenta 

 



 

 

 

 

Niniejsza oferta zawiera załączniki:  

 

1…………………………………………………………………. 

 

2…………………………………………………………………. 

 

3…………………………………………………………………. 

 

4…………………………………………………………………. 

 

5…………………………………………………………………. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową Lokatorko – Własnościową w Sochaczewie do celów postępowania  

przetargowego.  

 

 

 

 

 

 

dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r                        Podpis osób uprawnionych do reprezentacji firmy 

 

 

 

 

       ………………………………………… 

 

 


