
SPW.273.128.2015         

OFERTA 

Zamawiający:    Powiat Wołomiński 
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego na: 

.  „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub decyzji o 

Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Rozbudowy drogi powiatowej ulicy Dworkowej 
na odcinku od skrzyżowania ulic Mareckiej i Szerokiej  do nowo budowanego wiaduktu nad trasą S8 w 
gminie Kobyłka oraz dokumentacji przetargowej i kosztorysowej niezbędnej do udzielenia przez Powiat 
zamówienia na realizację robót budowlanych objętych pozwoleniem.” 

w ramach zadania inwestycyjnego: „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ul. Dworkowej w 
Kobyłce” 

 

My niżej podpisani: 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
działający w imieniu i na rzecz  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 
 

tel.: …………………..…….. fax: ……………..……………. e-mail: ……………………………………… 
 

Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, 
 

za cenę brutto: .............................................. PLN, słownie....................................................................................  
...............................................................................................................................w tym kwota podatku VAT wynosi 
........................................ PLN, zgodnie z poniższym formularzem cenowym stanowiącym integralną część oferty. 

 

Lp. Pozycja składowa dokumentacji 
Wartość wykonanej 

usługi (brutto) * 

1 Opracowanie  2 koncepcji planu zagospodarowania terenu wraz z 
rozwiązaniami konstrukcyjno - materiałowymi 

 

2 Uzyskanie mapy do celów projektowych  

3 Decyzja dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia  

4 Operat geotechniczny  

5 Projekt budowlany  

6 Projekt wykonawczy   

7 Projekty przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej  

8 Projekt stałej organizacji ruchu  

9 Projekt inwentaryzacji zieleni  

10 Przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie  

11 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

12 Uzyskanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę  

RAZEM:  
UWAGA: 
*) – wpisanie wartości „0,00” (zero złotych) dla którejkolwiek pozycji  w kolumnie „Wartość wykonania usługi (brutto)” będzie 
skutkowało brakiem możliwości częściowego odbioru i rozliczenia dokumentacji 
 

1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie do dnia 11 grudnia 2015 r.  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do zapytania 

ofertowego. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych              

w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. Oświadczamy, że kompletną dokumentację projektową wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku           
o wydanie decyzji ZRID w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie wykonamy 



i oddamy w terminie do dnia 11 grudnia 2015 r. Decyzję ZRID dostarczymy niezwłocznie                    
po uzyskaniu klauzuli potwierdzającej, że stała się ostateczna. 
 

4. Oświadczamy, że elementy wymienione w §1 ust. 2 pkt. 1) „Istotnych Postanowień Umowy” 
wykonamy w terminie 30 dni od podpisania umowy. 

5. Oświadczamy, że udzielamy 1 rok gwarancji na wykonane usługi. 

6. Akceptujemy warunki płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że obejrzeliśmy miejsce, gdzie będą prowadzone roboty i w cenie zostały ujęte 
wszystkie składniki cenowe pozwalające na wykonanie prawidłowo robót zgodnie z umową. 
 

 

 

 

 

 

 

 
......................................, dn. ......................................    ..................................................... 

podpis i pieczątka wykonawcy) 


