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…………………………… dnia …….......... 2016r. 

Formularz oferty 

pełna nazwa Wykonawcy 
............................................................. 
............................................................. 
adres siedziby Wykonawcy 
kod …………………………………....… 
ulica...................................................... 
miasto…………………………………… 
województwo  …………………….……. 
 
Nr NIP .................................................. 
Nr  REGON……………………………… 
nr telefonu ........................................... 
nr fax  .................................................. 
adres e-mail ………………………….… 

Gmina Miasto Kołobrzeg 
ul. Ratuszowa 13 
78-100 Kołobrzeg 

 

OFERTA 
 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na budowę kanalizacji deszczowej dla potrzeb 

odwodnienia ulicy: Zbowidowców i Żeglarskiej (na odcinku od ul. Kapitańskiej do  

ul. Zbowidowców) w Kołobrzegu wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg, oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w cenie: ………….…..….zł brutto 

(z VAT), (słownie: brutto: …………....……………………………………..…………………….. 

………………………………………………………………………………………………….), w tym: 

 

Poz. 
ZAKRES RZECZOWY ROBÓT Wartość robót 

(grupy robót) w zł (netto) 

01 02 03 

1 
Odwodnienie ul. Zbowidowców wraz z odtworzeniem 
nawierzchni ulicy.  

2 
Odwodnienie ul. Żeglarskiej wraz z odtworzeniem 
nawierzchni ulicy.  

3 
Projekt organizacji ruchu oraz oznakowanie ulic na czas 
prowadzenia robót   

4 Dokumentacja powykonawcza 
 

RAZEM (suma w zł netto)  
 

PODATEK   VAT 
 

OGÓŁEM CENA ROBÓT brutto  
( Razem +  Podatek  VAT) 

 

Wykonawca w kosztach pośrednich przyjętych do kalkulacji na powyższe prace uwzględnił wszelkie 

koszty związane z kosztami ogólnymi budowy (np. prace porządkowe, zagospodarowanie placu 

budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, energia elektryczna, telefon, dozorowanie, ogrodzenie) 

oraz inne niezbędne do wykonania zadania np.: koszt zabezpieczenia placu budowy, wygrodzenia, 

pomiary, składowanie materiałów. 
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1. Termin realizacji - do ………………..….……………. . (max. do 31 maja 2016r) 

2. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonych 

faktur wystawionych za zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres .......... 
miesięcy (min. 36) licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót i zapewnia o 
jego prawidłowym funkcjonowaniu. 

4. W załączeniu przedkładamy poświadczenia i referencje wskazujące na wykonanie min. 1 

roboty polegającej na budowie kanalizacji (sanitarnej lub deszczowej) o średnicy min 250 

mm o łącznej długości min. 100 mb oraz min. 1 roboty polegającej na remoncie lub 

przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości min. 100 mb. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje lub będzie dysponował osobą kierownika budowy 

posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz osobą kierownika robót posiadającą wymagane, 

ważne uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej - drogowej bez ograniczeń 

oraz wymagane ubezpieczenie OC. Uprawnienia o których mowa powyżej powinny być 

zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z 

późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014r. 

w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278). Dopuszcza 

się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się 

równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w 

art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień 

ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(Dz. U. z 2008 r. nr 63 poz. 394 

ze zm.). 

 

 

 

................................dnia .........................................                         ........................................................ 
podpis osoby /osób/ upoważnionej 

 


