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 FORMULARZ OFERTOWY 
 

Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa,  

Tel. (34) 322 92 22,  

Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, pobocza i urządzeń odwadniających 

dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Częstochowskiego 
NAZWA I SIEDZIBA WYKONAWCY: 

NAZWA…………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………… 

 

ADRES…………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………… 

 

REGON................................................................................…………… 

 

NIP ........................................................................................………… 

 

NR TEL/FAX.........................................................................………… 

 

ADRES E-MAILA……………………………………….………… 

NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UPOWAŻNIO- 

NYCH DO REPEREZENTACJI FIRMY (osoby podpisujące 

umowę) 

 

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

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

 

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

NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UPOWAŻNIO- 

NYCH DO KONTAKTU 

 

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

Uwaga: pełnomocnictwa dla osób innych niż wymienione w  

dokumencie założycielskim dołączyć do oferty 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i projektem umowy 

Cena brutto zł. (cena wyliczona na podstawie załączników od 1A do 1D do niniejszego formularza – odpowiednio) 

1 

Zadanie Nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych i 

wojewódzkich przy użyciu emulsji szybko rozpadowej i grysów 

bazaltowych o wym. 2 - 5 mm wbudowanych pod ciśnieniem przy 

użyciu remontera, przy średniej głębokości ubytków 2 - 6 cm na 

terenie ODM 1 Rudniki 

 

.........................................PLN 

słownie…………………………………………………………………

……………………………………………………………………/100 

2 

Zadanie Nr 2 - Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych i 

wojewódzkich przy użyciu emulsji szybko rozpadowej i grysów 

bazaltowych o wym. 2 - 5 mm wbudowanych pod ciśnieniem przy 

użyciu remontera, przy średniej głębokości ubytków 2 - 6 cm na 
terenie ODM 2 Koniecpol 

 

.........................................PLN 

słownie…………………………………………………………………

……………………………………………………………………/100 

3 

Zadanie Nr 3 - Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych i 

wojewódzkich przy użyciu emulsji szybko rozpadowej i grysów 

bazaltowych o wym. 2 - 5 mm wbudowanych pod ciśnieniem przy 

użyciu remontera, przy średniej głębokości ubytków 2 - 6 cm na 

terenie ODM 3 Poczesna 

 

.........................................PLN 

słownie…………………………………………………………………

……………………………………………………………………/100 

4 

Zadanie Nr 4 - Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i 

wojewódzkich mieszanką mineralno – asfaltową, likwidacja 

przełomów, inne roboty utrzymaniowe oraz remont i bieżące 

utrzymanie przepustów i odwodnienie korpusu drogowego na 
drogach powiatowych i wojewódzkich 

 

........................................PLN 

słownie…………………………………………………………………

……………………………………………………………………/100 

TERMIN 

REALIZACJI 

1. Zadanie nr 1,2 i 3: w okresie od podpisania umowy do 30.11.2016r. z podziałem na etapy: 

- I Etap - od podpisania umowy do dnia: 31.05.2016r.  

- II Etapie od 01.06.2016r. do dnia 30.11.2016r.  
2. Zadanie nr 4: w okresie od podpisania umowy do 31.03.2017r. z podziałem na etapy: 

2.1. Remont cząstkowy nawierzchni dróg mieszanką mineralno – asfaltową i likwidacja przełomów: 

- I ETAP do dnia 31.05.2016  

- II Etapie - od 01.06.2016r. do 31.03.2017r. 
2.2. Wykonanie innych robót utrzymaniowych, remont i bieżące utrzymanie przepustów i odwodnienie korpusu drogowego 

w okresie od podpisania umowy do 31.12.2016r. 

3. Termin wykonywania zamówienia obejmuje terminy jak w pkt 4.1 i 4.2 SIWZ lub do wyczerpania środków finansowych 
przeznaczonych przez Zamawiającego na realizacje zamówienia. 

 

 

 

 

 
 

 

data, podpis  i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania firmy 
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WARUNKI 

GWARANCJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości wykonania: 
1.1 Dla Zadań Nr 1, 2 i 3 – na roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni emulsjami i grysem - 12 miesięcy, 

1.2 Dla Zadania Nr 4: 

– na roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej oraz inne 
roboty utrzymaniowe - 12 miesięcy, 

– na roboty związane z remontem przepustów – 36 miesięcy, na pozostałe roboty – 12 miesięcy. 

– likwidacja przełomów poz. 59 specyfikacji cenowej - 36 miesięcy, 
– utwardzenie poboczy poz. 57 specyfikacji cenowej - 36 miesięcy, 

– utwardzenie poboczy poz. 58 specyfikacji cenowej - 36 miesięcy, 

-     remont konstrukcji nawierzchni, stabilizacja MCE-20cm, podbudowa AC22 – 10 cm, warstwa ścieralna AC11 – 4 cm 
(poz. 10,11, 14, 16 specyfikacji cenowej). 

WARUNKI 

PŁATNOŚCI: 
do 30 dni 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

data, podpis  i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania firmy 

 
ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY1 

 

 
1  

str ............ 

2  
str ............ 

3  
str ............ 

4  
str ............ 

5  
str ............ 

6  
str ............ 

7  
str ............ 

8  
str ............ 

9  
str ............ 

10  
str ............ 

11  
str ............ 

12  
str ............ 

13  
str ............ 

  
 

  
 

Pouczenie: Wszystkie wskazane rubryki powinny być wypełnione, jeżeli rubryka nie dotyczy oferenta w miejsu 

wskazanym należy wpisać „nie dotyczy”. 

                                                 
1 


