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                                                                     ........................dnia ……….2016 r. 

 
 

 

 

OFERTA 

Na wykonanie Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wólka Łagowska 

polegającej na wykonaniu: 

 
1. Prace przygotowawcze: 

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasy dróg w terenie równinnym 

(0,765 km) 

- ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm z odwozem dłużyc i gałęzi (2 szt.) 

- profilowanie terenu (3.478,50 m2) 

2. Odwodnienie 

- rozebranie rurowego przepustu betonowego pod drogą gminną fi 40 cm. (7,00 mb) 

- wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa 

naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0 – 20 mm), 

zakończone ściankami oporowymi ( na włączeniu do drogi powiatowej ) (10,00 mb) 

- wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa 

naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), 

zakończone ściankami oporowymi (7,00 mb) 

3. Poszerzenie jezdni 

- koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 30 cm w gruntach kat. II-IV 

(294,00 m2) 

- warstwy odcinające z piasku , zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

(294,00 m2) 

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 

cm (294,00 m2) 

4. Podbudowa 

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 

cm (1.800,00 m2) 

- koryta wykonane na całej szerokości jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat. II-IV 

(1.017,50 m2) 

- warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm 

(1.017,50,00 m2) 

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 

cm (1.017,50 m2) 

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 

(990,00 m2) 

5. Nawierzchnia: 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 5 cm dla ruchu KR1 (2.713,50 m2) 

6. Roboty wykończeniowe 

- dowiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi wzdłuż poboczy (na odległość do 1 

km) grunt kat III – grunt pozyskany z korytowania (50,00 m3) 

- wbudowanie dowiezionej ziemi wzdłuż poboczy z zagęszczeniem (50,00 m3) 



- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15 cm (765,00 m2) 

- słupki prowadzące U-1a – wraz z montażem (5 szt.) 

- tablice prowadzące U-9a U-9b – wraz z montażem na słupie energetycznym (2 szt.) 

- słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm ( 3 szt.) 

- znaki drogowe (znaki średnie grupy A) (3 szt.) 

 

Przedmiar robót stanowi załącznik do specyfikacji 

 

Nazwa Wykonawcy  

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

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

 

Adres ( miejscowość, województwo) 

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

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

 

NIP  ......................................................... 

REGON ......................................................... 

Telefon .......................................... 

 Fax ......................................................... 

 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję 

wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wólka Łagowska w 

zakresie objętym przedmiarem robót i specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, za następującą cenę : 

 

cena netto : ………………………………….zł 

słownie ......... …………………………………………………………….zł 

VAT: ………………………………………..zł 

słownie: …………………………………………………………………zł 

cena brutto: …………………………………zł 

słownie : ..........…………………………………………………………...zł 

 

Kwota ta jest zgodna z załączonym kosztorysem ofertowym, 

sporządzonym w oparciu o otrzymane przedmiary robót od Zamawiającego. 

 

Roboty objęte zamówieniem wykonam: 

- rozpoczęcie od dnia podpisania umowy 

- zakończenie i przekazanie  do użytku do dnia 31.10.2016 r. 

 

Jednocześnie oświadczam ,że: 

 



1.Przyjąłem do wiadomości ustalenia określone w specyfikacji istotnych    

   warunków zamówienia. 

2.Przyjmuję bez zastrzeżeń projekt umowy i podpiszę go w przypadku wygrania   

   przetargu bez dodatkowych negocjacji w terminie zgodnym z XIX punktem    

   specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3.Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z: 

- branżowymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

- ustawą z dnia 1994.07.07.-„Prawo budowlane” /Dz. U. z 2010 r. Nr 

243,poz.1623 z póź. zm./ i przepisami wykonawczymi do ustawy 

- obowiązującymi  normami, ponadto założeniami szczegółowymi do 

poszczególnych KSNR/KNR 

- obowiązującymi przepisami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa 

urządzeń i materiałów 

5.Roboty objęte ofertą wykonam wyłącznie siłami własnymi, a w przypadku nie    

należy w ofercie wskazać tą część zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom . 

6.Udzielam ...............miesięcznej gwarancji na roboty, licząc od dnia odbioru   

   całej inwestycji i przekazania użytkownikowi. 

7. Zapewniam, iż wszystkie usterki  wynikłe w okresie gwarancji usunę w   

   terminie ...............dni bez prawa dodatkowego wynagrodzenia. 

8. Przedmiotem odbioru będzie pełny zakres rzeczowy zamówienia. 

9. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu   

     umowy. 

10 .Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od daty 04.08.2016 r. 

 

 

 

Do niniejszej oferty załączam: 

- ……………………………………….. 

- ……………………………………….. 

- ………………………………………... 

- ………………………………………... 

- ………………………………………… 

- ………………………………………… 

 

 

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

                                                                         pieczątka i podpis oferenta 


