
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Pieczątka oferenta                ....…………… dnia,  ……………….

O F E R T A

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Pokój

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

WYKONAWCA:

Nazwa  .…………………………........................................................................................................

z siedzibą w ......................................................................................................................................... 
przy ulicy ............................................................................................................................................
NIP: …………………………….…………………………………….
REGON: …………………………….…………………………………….
Tel.: …………………………….…………………………………….
Faks: …………………………….……………………………………. 
E-mail: …………………………….…………………………………….
Składając ofertę na „remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie
gminy Pokój”, oferujemy wykonanie zamówienia w kwocie: należy podać cenę jednostkową.

Zakres zamówienia Wartość
netto [zł]

Stawka
podatku

VAT

Wysokość
podatku
VAT [zł]

Wartość
brutto [zł]

Część  1 –  wykonanie  remontu  1  m2 nawierzchni
bitumicznych  przy  użyciu  masy  mineralno  –
asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco, polegające na:
- wycięciu (wyfrezowaniu) uszkodzonej nawierzchni
i  oczyszczeniu  mechanicznym lub ręcznym miejsca
przewidywanej naprawy (ubytku)
-  posmarowaniu  emulsją  bitumiczną  krawędzi
remontowych nawierzchni,
- wypełnieniu ubytków nawierzchni masą mineralno
asfaltową na  gorąco o średniej  grubości  4  cm oraz
zawałowanie walcem ułożonej warstwy,
- w przypadku gdy ubytek znajduje się w sąsiedztwie
urządzeń kanalizacyjnych lub wodociągowych należy
wyregulować je do wysokości umożliwiającej spływ
wody deszczowej,
-  uzupełnienie  ubytku  w  nawierzchni  po  wycięciu
(wyfrezowaniu)  uszkodzonej  nawierzchni  i
oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym w ciągu 2
dni.
Jednostka obmiaru 1m2



Część  2  -   remont przy  użyciu  remontera  typu
PATCHER,  usunięcie  spękań  poprzecznych  i
podłużnych,  oczyszczenie  jezdni  z  zanieczyszczeń
płynnych  i  cząstek  gruntu,  oczyszczenie  szczelin
sprężonym  powietrzem,  wypełnienie  ubytków
mieszanką  grysowo  –  emulsyjną  o  odpowiednich
frakcjach  wg  potrzeb  technologicznych,  posypanie
suchym grysem.
Jednostka obmiaru 1 tona

część 1 – słownie brutto: …………………………………………………………………………. zł
część 2 – słownie brutto: …………………………………………………………………………. zł

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z  opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu
ofertowym  i  warunki  w  nim  zawarte  przyjmujemy  bez    zastrzeżeń,  oraz  że  zdobyliśmy
konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty i realizacji usługi.

2. Oświadczam,  że  uważamy  się  za  związani  niniejszą  ofertą  przez  okres  30  dni  od  upływu
terminu składania ofert.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia do dnia 10.06.2021 r.

4. Oświadczam,  że  projekt  umowy,  załączony  do  zapytania  ofertowego  został  przez  nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
      

.............................................................................
(Podpis(y) osób upoważnionych do reprezentowania

wykonawcy)


