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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

 

Ja/my, niżej podpisany/i ……………………………………………………………………………………………………………,  

działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy): 

Nazwa:………………………………..…………………………………………………………………….………….……….……… 

Siedziba:………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Nr telefonu:…… …………………………………………………………………………….………………………………………… 

NIP:………………………………………………………………………………………….…………………………….…………… 

REGON:…………………………………………………………………………………….…………………………………..……… 

w odpowiedzi do ogłoszonego Postępowania zakupowego nr BTC/PZ/0133/008/2022/P „Wymiana podkładów 

kolejowych oraz wykonanie innych prac remontowych na bocznicy kolejowej Rogowiec” składam/y niniejszą ofertę 

wstępną: 

WARIANT I: cena PLN netto ............………………………………….., słownie:.........................……………………………….,  

WARIANT II: cena PLN netto ............…………………………..…….., słownie:.........................……………………………….,  

zgodnie z wyceną z załącznika nr 1. 

 

 

Jednocześnie oświadczam/y, że: 

• Oferowany przez nas okres gwarancji na wykonanie przedmiotu Zakupu jest nie krótszy niż 12 miesięcy i wynosi 

............................. miesięcy. 

• Ceny wskazane w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją Zakupu. 

• Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania zamówienia. 

• Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ. 

• Posiadam/y wszelkie niezbędne zezwolenia do należytego wykonania przedmiotowego Zakupu. 

• Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek 

GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, że w swojej 

działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, 

ponadto dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy 

których będziemy świadczyć usługi przestrzegali postanowień ww. dokumentów. 

• Zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), 

znajdującym się na stronie internetowej http://betrans.pl/przetargi. 

• Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego Postępowania należy kierować na adres:  

 ….……..……………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

• Osobą upoważnioną do kontaktu jest: …………………………...…………………………………………………………………… 
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• Numer telefonu ……………………………………………………………………………………….…….……….…………………… 

• Adres poczty elektronicznej  …………………………………………….……...……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Zakres prac, który będzie zlecony podwykonawcy:1 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………..…………….………

………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………..………………………………………………………………………………..………………….………….

………………..…….……………………………………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………..…………….………

………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………..………………………………………………………………………………..………………….………….

………………..…….……………………………………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..………..…………….………

………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………..………………………………………………………………………………..………………….………….

………………..…….……………………………………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

 

 

 

……………………..……………………     …………………...……………….……………… 

Miejscowość, data (podpis i pieczątka uprawnionych reprezentantów lub  

upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

 

 
1 Jeśli dotyczy 



Lp. Numer toru Zakres prac

Ilość 

podkładów 

[szt.]

UWAGI

1 1 50

2 3 200

3 5 250

4 13 100

5 25 50

6 100 120

7 300 50

8 310 50

9 330 100

10 335 100

11 336 100

12 106

km 6,770 przejazd kolejowo - 

drogowy: wymiana podkładów 

kolejowych na długości przejazdu, 

uzupełnienie tłucznia i wyrównanie 

podsypki na długości przejazdu 

jednotorowego, wymiana szyn na dł. 

przejazdu wraz z elementami 

stalowymi, wymiana płyt drogowych 

CBP o dł. 3 m (3 szt. wewnętrzne, 6 

szt. zewnętrzne) oraz uzupełnienie 

asfaltu na dojazdach do pomostu 

przejazdu (zimny asfalt)

rodzaj podkładów: TYP IIB

30

Szyny 2x30m, 3szt. 

płyt wew. CBP oraz 

elementy stalowe z 

materiałów 

Zamawiającego

cyfrowo: słownie:

1. Podkłady - łącznie 1200

2.
Suma płyt CBP wew. do wymiany 

(materiał Zamawiającego)
3

3. Suma płyt CBP zew. do wymiany 6

4. Tłuczeń kolejowy 100 Mg

Załącznik do Formularza ofertowego BTC/PZ/0133/008/2022/P

OFEROWANA CENA PLN netto:

łącznie:

WARIANT I

PRZEDMIAR PRAC 

podkłady drewniane do pojedynczej 

wymiany, uzupełnić braki tłucznia, 

wyrównanie toru w planie i profilu na 

długości wymienianych podkładów 

poprzez podbicie ręczne torów

rodzaj podkładów: TYP IIB

elementy stalowe 

(wkręty, śruby, łapki 

itd.) podlegające 

wymianie zapewni  

Zamawiający
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Lp. Numer toru Zakres prac

Ilość 

podkładów 

[szt.]

UWAGI

1 1 50

2 3 400

3 5 250

4 13 100

5 25 50

6 100 120

7 300 50

8 310 50

9 330 100

10 335 100

11 336 100

12 106

km 6,770 przejazd kolejowo - 

drogowy: wymiana podkładów 

kolejowych na długości przejazdu, 

uzupełnienie tłucznia i wyrównanie 

podsypki na długości przejazdu 

jednotorowego, wymiana szyn na dł. 

przejazdu wraz z elementami 

stalowymi, wymiana płyt drogowych 

CBP o dł. 3 m (3 szt. wewnętrzne, 6 

szt. zewnętrzne) oraz uzupełnienie 

asfaltu na dojazdach do pomostu 

przejazdu (zimny asfalt)

rodzaj podkładów: TYP IIB

30

Szyny 2x30m, 3szt. 

płyt wew. CBP oraz 

elementy stalowe z 

materiałów 

Zamawiającego

cyfrowo: słownie:

1. Podkłady - łącznie 1400

2.
Suma płyt CBP wew. do wymiany 

(materiał Zamawiającego)
3

3. Suma płyt CBP zew. do wymiany 6

4. Tłuczeń kolejowy 100 Mg

…........................................................

podpisy (i pieczątki) uprawnionych 

reprezentantów lub upełnomocnionych 

przedstawicieli Wykonawcy

PRZEDMIAR PRAC 

podkłady drewniane do pojedynczej 

wymiany, uzupełnić braki tłucznia, 

wyrównanie toru w planie i profilu na 

długości wymienianych podkładów 

poprzez podbicie ręczne torów

rodzaj podkładów: TYP IIB

elementy stalowe 

(wkręty, śruby, łapki 

itd.) podlegające 

wymianie zapewni  

Zamawiający

OFEROWANA CENA PLN netto:

WARIANT II

łącznie:


