
 
 
 
( pieczęć wykonawcy ) 
 

Załącznik nr 1 
do Specyfikacji Istotnych 

         Warunków Zamówienia 

.......................................dnia....................... 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie oraz dostawę znaków i 
słupków drogowych, zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiot Cena jedn. 
L.p. zamówienia Treść zamówienia Ilość 

netto [zł] 

Wartość 
zamówienia 

netto [zł] 
1. A-l niebezpieczny zakręt w prawo 12   

2. A-2 niebezpieczny zakręt w lewo 12   

3. A-3 niebezpieczny zakręt - pierwszy w 
prawo 

20   

4. A-4 
niebezpieczny zakręt - pierwszy w 
lewo 

20   

5. A-6b 
skrzyŜowanie z drogą 
podporządkowaną występującą po 
prawej stronie 

4   

6. A-6c 
skrzyŜowanie z drogą 
podporządkowaną występującą po 
lewej stronie 

4   

7. A-7 ustąp pierwszeństwa 20   

8. A-17 dzieci 6   

9. B-20 stop 6   

10. B-25 zakaz wyprzedzania 2   

11. B-27 koniec zakazu wyprzedzania 2   

12. B-33 ograniczenie prędkości 12   

13. B-34 koniec ograniczenia prędkości 12   

14. 
D-l 

600x600 
400x400 

droga z pierwszeństwem  
12 
20 

  

15. D-6 przejście dla pierwszych 12   



16. D-42 obszar zabudowany 10   

17. D-43 koniec obszaru zabudowanego 10   

18. E-17a miejscowość 1   

19. E-18a koniec miejscowości 1   

20. G-la 
słupek wskaźnikowy z trzema 
kreskami umieszczany po prawej 
stronie jezdni 

5   

21. G-lb 
słupek wskaźnikowy z dwoma 
kreskami umieszczany po prawej 
strome jezdni 

5   

22. G-lc 
słupek wskaźnikowy z jedna 
kreską umieszczany po prawej 
stronie jezdni 

5   

23. 
T-1 

600 x 250 

tabliczka wskazująca odległość 
znaku ostrzegawczego od miejsca 
niebezpiecznego 

10   

24. 
T-2 

720 x 250 

tabliczka wskazująca długość 
odcinka drogi na którym powtarza 
się  lub występuje 
niebezpieczeństwo 

10   

25. 
T3 

720 x 250 

Tablica wskazująca koniec 
odcinka, na którym powtarza się 
lub występowało 
niebezpieczeństwo   

6   

26. 
T-4 

480 x 250 
liczba zakrętów 

12   

27. T-25a 
tabliczka wskazująca początek 
zakazu postoju lub zatrzymania  

4   

28. T-27 
tabliczka wskazująca Ŝe przejście 
dla pieszych jest szczególnie 
uczęszczane przez dzieci 

4   

29. 
T 

1500 x 1000 
tablica informacyjna 

2   

30. U-1a słupek prowadzący 30   

31. U-1c 
punktowy element odblaskowy 
umieszczany na barierze ochronnej 

100   

32. U-3c tablica prowadząca ciągła w prawo 1   

33. U-3d tablica prowadząca ciągła w lewo 1   

34. U-11a balustrada dla pieszych 15   

35. 
U-18a 
800 

lustro 1   

36. U-22 taśma ostrzegawcza 10   

37. U-23a pachołki drogowe 5   

38. słupki 3,5m 
słupki do znaków ocynkowane śr. 
50 mm 

300   

39. obejma obejma ocynkowana zwykła 1000   

Wartość netto  



 
łącznie za cenę: 
 
netto    ________________________ zł 

podatek VAT   ________________________.zł 

co razem stanowi kwotę brutto ________________________ zł 

(słownie: _________________________________________________________________.zł) 

 
Oświadczam, Ŝe: 
- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeŜeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty; 

- uwaŜamy się z związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia; 

- załączony do SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeŜeń i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez zamawiającego; 

- oświadczamy, Ŝe firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz złoŜyliśmy wszystkie wymagane dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych warunków; 

 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
       a) 
................................................................................................................................................. 
       b) 
................................................................................................................................................. 
       c) 
................................................................................................................................................. 
       d) 
................................................................................................................................................. 
       e) 
................................................................................................................................................. 
       f) 
.................................................................................................................................................  
       g) 
................................................................................................................................................. 
       h) 
.................................................................................................................................................  
 
 

.................................................................... 
                                                                                           (podpis upowaŜnionego przedstawiciela 

                   wykonawcy)    
 


