
                                  
 

Załącznik nr 1 
……………………………… 
………………………………. 
………………………………. 
      (nazwa i adres oferenta)                                                                                                               

 
 

        Burmistrz Miasta 
                                                      Rawa Mazowiecka 

 
 

O F E R T A 
 
Odpowiadając na  ogłoszenie o wszczęciu  postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę materiałów drogowych,, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w SiWZ, opublikowane w Biuletynie Zamówień 
Publicznych nr…. z dnia ……...   poz. nr……… 
 
1.   Oferujemy dostawę w terminie od dnia 15 maja 2010r. do dnia 31 października 2010r. 

dostawę materiałów drogowych zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków   
zamówienia, wg następujących cen jednostkowych: 

  
Lp. Nazwa, rodzaj asortymentu Jed. 

miary 
Ilość Cena 

jednostko 
wa za m2 

netto 

  
Wartość  netto 

VAT Wartość 
brutto 

1 
 
 

  Kostka betonowa, szara  
     gr. 6 cm, typ Holland 

m2 2.500     

2 
 
 

 Kostka betonowa, czerwona 
     gr. 6 cm, typ Holland 

m2    700     

3 
 

 

Kraw ęŜnik uliczny betonowy o 
wymiarach 15x30x100 cm 

mb    800     

4 
 
 

ObrzeŜe trawnikowe betonowe 
o wymiarach 6x20x75-100 cm 

mb 1.200 
 

    

 
Razem 

 
x 
 

     
     x 

      
    x 

 

 
2   Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji.     
 
3   Warunki płatności wskazane w umowie. 
4.  Informujemy, Ŝe zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi  
     Do dokumentów nie wnosimy zastrzeŜeń. 
5.  Oświadczamy, iŜ spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone  
     w art.22 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  
     ( Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.). 
 



6. Oświadczamy, iŜ projekt umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty 
zobowiązujemy się do podpisania umowy na zawartych w niej warunkach w miejscu  
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
 
9. Oferta została złoŜona na …………. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od 
nr………… do nr……………. 
 
10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
         1/………………………………………………………………………….., 
         2/………………………………………………………………………….., 
         3/………………………………………………………………………….., 
         4/………………………………………………………………………….., 
         5/…………………………………………………………………………..., 
         6/……………………………………………………………………………. 
 
Dokumenty wymienione na stronach …………….stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie 
mogą być ujawnione osobom trzecim. 
 
 
 
 
 
 
 
.................................., dnia. ......................... 
 

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

                                                                   podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby                    
upowaŜnionej do występowania  w imieniu firmy     

 
 
  
 
 
 


