
Załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego  z dnia 24 maja 2022r. 

……………………………… 
(pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres) 
tel. ……………….. faks. ………………. 
e-mail …………………………………… 

Gmina Krośnice 

ul. Sportowa 4 

56-320 Krośnice 

Fo r mu la rz  O fe r t ow y   
 

Odpowiadając na zaproszenie (zapytanie ofertowe z dnia 24 maja 2022r. do udziału w 

postępowaniu dotyczącym wykonania robót budowlanych, polegających na usunięciu 

usterek/braków/uszkodzeń na drodze kolejowej Krośnickiej Kolei  Wąskotorowej, wykonanie 

oznakowania oraz zabezpieczeń na przejściach kolejowych kategorii E oraz ogrodzenia panelowego z 

siatki 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

w zapytaniu ofertowym 

Część 1:  Roboty budowlane polegające na usunięciu usterek/braków/uszkodzeń na drodze 

kolejowej Krośnickiej Kolei  Wąskotorowej 

             netto: ……………………………… zł, 

(słownie: 

……………………………………………………………………………………….....)  

podatek VAT …........ %, …...................... zł 

(słownie: …………………………………………………………………………….......) 

brutto: ……………………………… zł, 

(słownie: …………………………………………………………………….....................) 
 

Część 2: wykonanie oznakowania oraz zabezpieczeń na 3 przejściach kolejowych kategorii E 

 

 netto: ……………………………… zł, 

(słownie: ………………………………………………………………………………..)  

podatek VAT …........ %, …...................... zł 

(słownie: …………………………………………………………………………….......) 

brutto: ……………………………… zł, 

(słownie: …………………………………………………………………….....................) 
 

Część 3: wykonanie ogrodzenia panelowego siatki odgradzającego plac manewrowy od toru  

 netto: ……………………………… zł, 

(słownie: ………………………………………………………………………………..)  

podatek VAT …........ %, …...................... zł 

(słownie: …………………………………………………………………………….......) 

brutto: ……………………………… zł, 



(słownie: …………………………………………………………………….....................) 
 

 
2. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia do dnia wskazanego w pkt. VII  zapytania 
ofertowego, tj.  
 - w odniesieniu do części I zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 1 lipca 2022r.  

 - w odniesieniu do części II i III zamówienia od dnia podpisania umowy do 29 lipca 2022r. 

 
3.Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego z dnia 24 maja 2022r. w 
szczególności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w punkcie 2 i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń.    
 
4. Wyrażam zgodę na 30-dniowy termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym. 

 

5. Okres udzielenia rękojmi i gwarancji: 2 lata  od dnia realizacji zamówienia 

 

6. Załączniki: 

-oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg. 

załącznika nr 2 do zapytania ofertowego    

- dokument potwierdzający wykonanie co najmniej jednej naprawy/ remontu torowiska o 

podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia,  

- kosztorys (kosztorysy) uproszczony, zawierający wycenę każdej pozycji robót wg. 

załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1/3.2/3.3 do zapytani ofertowego.   

 

 

 

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

 (miejscowość, data)                                      podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej (ych)                                                                                                    

                                                                          do reprezentowania wykonawcy 

 


