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Załącznik Nr 2 

 
.......................................                                                       .................................... 
(pieczęć firmowa wykonawcy)                                                                          (miejscowość, data)  

 
Nazwa firmy (Wykonawcy): ……….................................................................................................................................... 
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………..…………………………………………………………… 
Województwo: ....................................................................................................................................................................... 
NIP: ……………………………….............................. REGON: ............................................................................................... 
Numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym: .......................................................................................... 
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: .................................................................................................... 
Telefony: ............................................................………………………………………………….…………………………………… 
E-mail: ………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

na: „REMONTY CZ ĄSTKOWE DRÓG I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZ ĄCEJ  
        W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY  W 2016 ROKU”   
  
1. Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową: 

- specyfikacją istotnych warunków udzielania zamówienia, 

- załącznikiem nr 1 do specyfikacji (zakres rzeczowy zamówienia), 

- załącznikiem nr 6 projektem umowy 

oświadczamy, że akceptujemy ją bez zastrzeżeń. 
 

I. Naprawy pojedynczych uszkodzeń nawierzchni bitumicznych 
    mieszankami mineralno - bitumicznymi o wielkości łat do 2 m2 
    średniej głębokości 4 cm, zakres robót określony  
    w KNR 2-31 tablica 1106-01, z wywozem rumoszu do 3 km 
    wykonamy: 
   - koszt brutto naprawy 1 m2 za zakres określony w pkt. I., 
   ...................... zł/m2, słownie: ............................................................. 
 

   - okres gwarancji: 12 miesięcy 
 
II. Naprawy pojedynczych uszkodzeń nawierzchni bitumicznych 
    mieszankami mineralno - bitumicznymi o wielkości łat do 2 m2       
    średniej głębokości 4 cm, zakres robót określony  
    w KNR 2-31 tablica 1106-01, (bez wycinania) z wywozem rumoszu do   
   3 km wykonamy: 
   koszt brutto naprawy 1 m2 za zakres określony w pkt. II., 
   ...................... zł/m2, słownie: ............................................................. 
 
   - okres gwarancji: 12 miesięcy 
 
III. Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych, 
    zakres robót określony w KNR 2-31 tablica 0310-01 
    wykonamy: 
   koszt brutto za 100 m2 za zakres określony w pkt. III., 
...................... zł/100m2, słownie: ............................................................. 
 

okres gwarancji: 12 miesięcy 
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IV. Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego o granulacji  
    31,5÷63,0 mm z zaklinowaniem klińcem o granulacji 4,0÷16,0 mm 
    grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, 
    Zakres robót określony w KNR 2-31 tablica 0114-03 
    i KNR 02-31 0114-04 
   wykonamy: 
   koszt brutto naprawy 100 m2 za zakres określony w pkt. IV., 
   ...................... zł/ 100 m2, słownie: ............................................................. 
  - okres gwarancji: 6 miesięcy 
 
V. Wykonanie nawierzchni z żużla wielkopiecowego o granulacji  
    31,5÷63,0 mm z zaklinowaniem klińcem o granulacji 4,0÷16,0 mm 
    grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, 
    Zakres robót określony w KNR 2-31 tablica 0116-03 
    i KNR 02-31 tablica 0116-04 
   wykonamy: 
   koszt brutto naprawy 100 m2 za zakres określony w pkt. IV., 
   ...................... zł/ 100 m2, słownie: ............................................................. 
  - okres gwarancji: 6 miesięcy 
 
 VI. Mechaniczne profilowanie wraz z wałowaniem dróg gruntowo-żużlowych 
    i żużlowych KNR 2-31 tablica 0103-04 
   wykonamy: 
   koszt brutto naprawy 100 m2 za zakres określony w pkt. V., 
   ...................... zł/100 m2, słownie: ............................................................. 

   - okres gwarancji: 6 miesięcy 
  
VII. Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych sześciokątnych o grubości 
    12 cm (trylinki) w zakres wchodzi: 
     - ręczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 
       12 cm, zakres robót określony w  KNR 2-31 tablica 0811-01, 
     - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym,    
       zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
       zagęszczeniu 10 cm, zakres określony w KNR 2-31 tablica 0107-01, 
     - ponowne ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 
       sześciokątnych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, 
       zakres określony w KNR 2-31 tablica 0309-01,  
       uwzględniając 10 % strat nadmiernie zużytej trylinki -przywóz trylinki     
       (materiał zamawiającego z odzysku) oraz wywiezienie uszkodzonej trylinki     
       samochodami samowyładowczymi 
       na odległość do 1 km,  KNR 4-01 tablica 0108 - 18 
       wykonamy: 
   koszt brutto naprawy 100 m2 za zakres określony w pkt. VI., 
   ...................... zł/100 m2, słownie: ............................................................. 

   - okres gwarancji: 12 miesięcy  
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VIII. Stawki i narzuty kalkulacji dla robót „innych” 
    związanych z infrastrukturą drogową: 
- stawka robocizny           - R ( zł )                            ..................... [zł] 
- stawki za pracę sprzętu - S ( zł ) 
   * wymienić będący w dyspozycji sprzęt z określeniem stawek 
    -   .............................................................                             ........................ [ zł/mg ] 
    -   .............................................................                             ........................ [ zł/mg ] 
    -   .............................................................                            ........................  [ zł/mg ] 
    -   .............................................................                            ........................  [ zł/mg ] 
 
- koszty pośrednie (ogólne )     - Kp (R+S) %          ........................ [ % ] 
- koszty zakupu                         - Kz (M ) %              ....................... [ % ] 
- zysk kalkulacyjny                    - Z (R+S i Kp) %     ...................... . [ % ] 
 
 
Powyższe stawki będą podstawą kalkulacji robót. 
 
2. Wadium przetargowe zostało wniesione w dniu ................................... w wysokości 

…………..........……….. zł (słownie: …………………………………………………… zł) 

    w formie ……………………..................................................................................... 

 
Po przeprowadzonym postępowaniu proszę zwrócić wadium na konto (w przypadku 
wniesienia wadium gotówką):  
Nr ...............................................................................................................................  
 
w Banku 
.............................................................................................................................................................  

(dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu) 
 
3. Integralną częścią niniejszej oferty są: 

- dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdz. III „Specyfikacji”. 
 
 
 
 
                                                                       ......................................................... 
                                                                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
                                                                                       do składania ofert) 

 
 
 
 
 


