




Załącznik nr 1 

 

OFERTA CENOWA 

 

………………………………………  …………………………………………… 

           (nazwa firmy)              (miejscowość i data) 

Oświadczam, że: 

 Zapoznaniu się z opisem przedmiotu rozeznania cenowego nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń, 

 W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na 

warunkach określonych przez Zamawiającego w zapytaniu cenowym.  

 

……………………………………… 
                (podpis Oferenta) 

 

FORMULARZ   CENOWY 

a) Nazwa Oferenta: ……………………………………………………………………… 

b) Adres Oferenta: ………………………………………………………………………. 

c) NIP: …………………………………………………………………………………… 

d) Przedmiot zamówienia:  

 

Wykonanie Dokumentacji projektowych: 

 Przebudowa dwóch zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat 

przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach 

 Budowa dwóch zatok autobusowych w Trzcianie, przebudowa sześciu zatok 

autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat przystankowych) w Błędowej 

Zgłobieńskiej przy drodze powiatowej nr 1388 R 

 Przebudowa sześciu zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat 

przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1336 R w Dąbrowej 

 Przebudowa trzech zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat 

przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1389 R w Woliczce 

 

 Stacja kolejowa Świlcza: parking Park & Ride 20 miejsc postojowych, parking Park & 

Bike 10 miejsc postojowych + wiata (zadaszenie) 

 Stacja kolejowa Trzciana: parking Park & Ride 20 miejsc postojowych (strona 

południowa linii kolejowej), parking Park & Ride 10 miejsc postojowych (strona 

północna linii kolejowej), 2 parkingi Park & Bike po 10 miejsc postojowych (strona 

południowa i północna linii kolejowej) + wiaty (zadaszenia) 

 Stacja kolejowa Rudna Wielka: parking Park & Ride 20 miejsc postojowych, parking 

Park & Bike 10 miejsc postojowych + wiata (zadaszenie) 



 Pętla autobusowa Bratkowice (Czekaj): parking Park & Ride 10 miejsc postojowych, 

parking Park & Bike 10 miejsc postojowych 

 

 Przebudowa drogi gminnej nr 108764 R (dz. nr ew. 1152/2, długość: 1400,00 mb, 

szerokość: 5,0 – 5,5 m, rodzaj konstrukcji: warstwa ścieralna gr. 5 cm po uprzednim 

sfrezowaniu istniejącej nawierzchni) wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej 

(długość 620,00 mb, szerokość 1,5 m) w miejscowości Rudna Wielka 

 

 Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 108761 R (dz. nr ew. 585, 832/12) wraz 

z przebudową skrzyżowania z DP nr 1333 R 

 

 Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 108761 R (nad potokiem Czarna) 

 

 Przebudowa drogi gminnej nr 108761 R Świlcza – Kamyszyn – Otoka (długość: 640,00 

mb, szerokość: 5,5 m, rodzaj konstrukcji: warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm, 

podbudowa z kruszywa gr. 25 cm, nawierzchnia z tłucznia gr. 10 cm, warstwa wiążąca gr. 

4 cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm) 

 

 

e) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wykonanie Dokumentacji 

Projektowych: 

 

Przebudowa dwóch zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat 

przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach 
 

Cenę netto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………….……………) 

Stawka Podatku VAT: ……………………………… 

Cenę brutto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………………………) 

Budowa dwóch zatok autobusowych w Trzcianie, przebudowa sześciu zatok autobusowych 

(wykonanie peronów wstawienie wiat przystankowych) w Błędowej Zgłobieńskiej przy drodze 

powiatowej nr 1388 R 

Cenę netto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………….……………) 

Stawka Podatku VAT: ……………………………… 

Cenę brutto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………………………) 

 

Przebudowa sześciu zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat 

przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1336 R w Dąbrowej 

Cenę netto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………….……………) 

Stawka Podatku VAT: ……………………………… 

Cenę brutto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………………………) 

 

Przebudowa trzech zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat 

przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1389 R w Woliczce 

Cenę netto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………….……………) 

Stawka Podatku VAT: ……………………………… 

Cenę brutto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………………………) 

 

 



Stacja kolejowa Świlcza: parking Park & Ride 20 miejsc postojowych, parking Park & Bike 

10 miejsc postojowych + wiata (zadaszenie) 

Cenę netto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………….……………) 

Stawka Podatku VAT: ……………………………… 

Cenę brutto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………………………) 

 

Stacja kolejowa Trzciana: parking Park & Ride 20 miejsc postojowych (strona południowa 

linii kolejowej), parking Park & Ride 10 miejsc postojowych (strona północna linii kolejowej), 

2 parkingi Park & Bike po 10 miejsc postojowych (strona południowa i północna linii 

kolejowej) + wiaty (zadaszenia) 

Cenę netto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………….……………) 

Stawka Podatku VAT: ……………………………… 

Cenę brutto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………………………) 

 

Stacja kolejowa Rudna Wielka: parking Park & Ride 20 miejsc postojowych, parking Park & 

Bike 10 miejsc postojowych + wiata (zadaszenie) 

Cenę netto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………….……………) 

Stawka Podatku VAT: ……………………………… 

Cenę brutto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………………………) 

 

Pętla autobusowa Bratkowice (Czekaj): parking Park & Ride 10 miejsc postojowych, parking 

Park & Bike 10 miejsc postojowych 

Cenę netto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………….……………) 

Stawka Podatku VAT: ……………………………… 

Cenę brutto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………………………) 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 108764 R (dz. nr ew. 1152/2, długość: 1400,00 mb, szerokość: 

5,0 – 5,5 m, rodzaj konstrukcji: warstwa ścieralna gr. 5 cm po uprzednim sfrezowaniu 

istniejącej nawierzchni) wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej (długość 620,00 

mb, szerokość 1,5 m) w miejscowości Rudna Wielka 

Cenę netto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………….……………) 

Stawka Podatku VAT: ……………………………… 

Cenę brutto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………………………) 

 

Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 108761 R (dz. nr ew. 585, 832/12) wraz 

z przebudową skrzyżowania z DP nr 1333 R 

Cenę netto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………….……………) 

Stawka Podatku VAT: ……………………………… 

Cenę brutto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………………………) 

 

Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 108761 R (nad potokiem Czarna) 

Cenę netto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………….……………) 

Stawka Podatku VAT: ……………………………… 

Cenę brutto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………………………) 

 



Przebudowa drogi gminnej nr 108761 R Świlcza – Kamyszyn – Otoka (długość: 640,00 mb, 

szerokość: 5,5 m, rodzaj konstrukcji: warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm, podbudowa z 

kruszywa gr. 25 cm, nawierzchnia z tłucznia gr. 10 cm, warstwa wiążąca gr. 4 cm, warstwa 

ścieralna gr. 4 cm) 

Cenę netto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………….……………) 

Stawka Podatku VAT: ……………………………… 

Cenę brutto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………………………) 

 

Łącznie za wszystkie części zamówienia: 

Cenę netto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………….……………) 

Stawka Podatku VAT: ……………………………… 

Cenę brutto: ……………………. zł (słownie złotych: ………………………………) 

 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
 

f) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu  zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń.  

 

 

………………………………………….  ……………………………………… 
         (miejscowość, dnia)       (podpis i pieczątka Oferenta) 


