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Zarząd Dróg Powiatowych  

w Tomaszowie Lubelskim 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie 
zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3516L Górno – Telatyn  na 
odcinku Posadów – Telatyn od km 28+065,00 do km  33+465,00, długości 
5,400km„ 

 

Zatwierdził: 

      

Paweł Kościołko 

           /-/ 

    DYREKTOR 

Tomaszów Lubelski    styczeń  2017r. 



W SIWZ poprawiono nazwę zadania w pkt 3.1  oraz formularz oferty załącznik nr 2 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest projekt i  wykonanie robót budowlanych  w zakresie zadania pn.:  
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie zadania pn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 3516L Górno – Telatyn  na odcinku Posadów – Telatyn od km 28+065,00 do km  
33+465,00, długości 5,400km” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

KODY CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Załącznik Nr 2  do  SIWZ 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

Do 

Zarządu Dróg Powiatowych  

w Tomaszowie Lubelskim  

ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski 

 

              Nawiązując do ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania w zakresie: 
„„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie zadania pn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 3516L Górno – Telatyn  na odcinku Posadów – Telatyn od km 28+065,00 do km  
33+465,00, długości 5,400km””,  

MY NIŻEJ PODPISANI  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)(w przypadku składania oferty przez 
podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki 
cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto w kwocie ……………..…..…………. 
złotych (słownie złotych:………………………………………………………………. …………………………………………..  



.……………………………………………………………………………………………..……….) w tym kwota netto wynosi 
…………………………………………. VAT wynosi ……………………………………………….………………   )* 

3. Zobowiązujemy się udzielić gwarancji  jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot 
zamówienia: na  okres …… lat  .  

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia - w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. 

5. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
tj. 30 dni od terminu składania ofert.  

OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

6. WADIUM w kwocie ……………………………… zł (słownie:………………………………………………………………….) 

zostało wniesione w dniu ……………………………………. w formie ……………………………………………………………… 

Zwrotu wadium prosimy dokonać  na nr konta……………………………………………….………..……..................... 

7. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
formie:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń; zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje niezbędne 
do przygotowania i złożenia oferty. 

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy przedmiotowego zamówienia  i 
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na 
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(proszę podać nazwę firmy  i adres podwykonawcy/ów) 

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na 
poniższy adres: 

Imię i nazwisko:…………………………......... tel. …………….…………..fax. ………………………….e-mail: 
…………………….. 

12. OFERTĘ składamy na ………………….…. stronach. 

13. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1. Wstępny opis planowanych robót. 



2. Wstępny harmonogram robót i płatności. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

_________________ dnia __ __ _____ roku 

*niepotrzebne skreślić                                          

              _________________________________                                                 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 


