Do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA
(po zmianie)

My, niżej
podpisani .................................................................................................................................................................................................
........
.........................................................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem
na zadania – zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce,
składamy niniejszą ofertę.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Oferujemy realizację zamówienia w okresie od 15.10.2014 r. do 30.04.2015 r. zgodnie z SIWZ w zakresie:
- odśnieżania dróg,
- zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej
piaskosoli lub piasku,
- zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli
lub piaskosoli.
3. Oferujemy następujące jednostki transportowe i sprzętowe, w układzie jak niżej, po umownych cenach jednostkowych netto:

Lp

nośnik
(typ i rodzaj)

1. ……………………

2. ……………………

ilość
jednostek
[szt.]

odcinek drogi

osprzęt

cena zwalczania śliskości
wraz z ceną materiału

cena
odśnieżania

30% piaskosól..................zł/t
piaskarka z
pługiem
….…..zł/km
jednostronnym piasek ……………..….zł/t

1

670 Dąbrowa Biał, -gr.
państwa

1

30% piaskosól .................zł/t
piaskarka z
670 Osowiec-Suchowola
pługiem
….…..zł/km
jednostronnym piasek ……………..….zł/t
20g/m2....................zł/100m2

3. ...............................

4. ……………………

5. …………………..

1

676 Białystok-skrzyż z dr
woj. Nr 674

solarka z
30g/m2....................zł/100m2
pługiem
….…..zł/km
jednostronnym 30% piaskosól.................zł/t

1

674 Sokółka-Krynki
676 skrzyż. z dr. woj. Nr
674-gr. państwa

20g/m2....................zł/100m2
solarka z
pługiem
30g/m2....................zł/100m2 ….…..zł/km
jednostronnym
30% piaskosól..................zł/t

1

673 Sokółka-Sokolany
671 Sokolany-Korycin

solarka z
20g/m2....................zł/100m2
pługiem
……..zł/km
jednostronnym 30g/m2....................zł/100m2

30% piaskosól..................zł/t

6. ……..……………..

7. ...............................

ciągnik do 3,5
t ..........................
ciągnik do 3,5
9.
t ..........................
8.

1

673 Lipsk-Sokolany

1

20g/m2....................zł/100m2
671 Korycin-Knyszyn
solarka z
670 Suchowola-Dąbrowa
pługiem
30g/m2....................zł/100m2 ……..zł/km
Białostocka
jednostronnym
30% piaskosól..................zł/t

1

ciągi piesze w Sokółce

1

ciągi piesze w Supraślu

1

670 Dąbrowa
Białostocka-gr. państwa

ciągnik o mocy min.

10. 100 KM napęd 4x4
...................

1

ciągnik o mocy min.

13. 100 KM napęd 4x4
....................

ciągnik o mocy min.

14. 100 KM napęd 4x4
....................

ciągnik o mocy min.

15. 100 KM napęd 4x4
....................

16. …………………..

pług
jednostronny

piasek..............................zł/t …......zł/m-g
piasek..............................zł/t …......zł/m-g
-

…….zł/m-g

673 Lipsk-Sokolany

pług
jednostronny

-

…….zł/m-g
...........zł/km

ciągnik o mocy min.

12. 100 KM napęd 4x4
....................

rozrzutnik i pług
jednostronny
rozrzutnik i pług
jednostronny

...........zł/km

ciągnik o mocy min.

11 100 KM napęd 4x4
....................

20g/m2....................zł/100m2
solarka z
pługiem
30g/m2....................zł/100m2 ……..zł/km
jednostronnym
30% piaskosól..................zł/t

1

673 Sokółka-Sokolany
671 Sokolany-Korycin

pług
jednostronny

-

…….zł/m-g
...........zł/km

1

1

674 Sokółka-Krynki
676 skrzyż. z dr. woj. Nr
674-gr. państwa

pług
jednostronny

676 Białystok-skrzyż z dr
woj. Nr 674

pług
jednostronny

-

…….zł/m-g
...........zł/km

-

…….zł/m-g
...........zł/km

1

1

671 Korycin-Knyszyn
670 Osowiec-Dąbrowa
Białostocka

pług
jednostronny

sieć dróg RDW

pług
jednostronny

-

…….zł/m-g
...........zł/km

-

…….zł/m-g
...........zł/km

17. …………………..

1

sieć dróg RDW

pług
jednostronny

-

…….zł/m-g
...........zł/km

18.

nośnik o mocy min.
150 KM

1

sieć dróg RDW

pług szczytowy

-

…….zł/m-g
...........zł/km

19.

nośnik o mocy min.
150 KM

1

sieć dróg RDW

pług szczytowy

-

…….zł/m-g
...........zł/km

20.

nośnik o mocy min.
200 KM

1

sieć dróg RDW

pług szczytowy

-

…….zł/m-g
...........zł/km

21.

równiarka
samojezdna.............

1

sieć dróg RDW

-

-

…….zł/m-g
...........zł/km

22.

równiarka
samojezdna.............

1

sieć dróg RDW

-

-

…….zł/m-g
...........zł/km

1

droga nr 676, 674,
673 Sokolany-Sokółka,
671 Sokolany-Korycin

-

-

ładowarka o poj.
24.
łyżki pow. 3 m3

1

droga nr 673
Lipsk-Sokolany,
670 Dąbrowa B.-granica
państwa

-

-

ładowarka o poj.
łyżki pow. 3 m3

1

droga nr 670
Osowiec-Dąbrowa B,,
671 Korycin-Knyszyn

-

-

23.

25.

ładowarka o poj.
łyżki pow. 3 m3

…….zł/m-g

…….zł/m-g

…….zł/m-g

4. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w
miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
5. Wadium w kwocie ............................. zł zostało wniesione w dniu..............................................................................................
w formie .........................................................................................................................................................................................
(dokument w załączeniu)

6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1)......................................................................................................................................................................................
2).......................................................................................................................................................................................
3).......................................................................................................................................................................................
4).......................................................................................................................................................................................
5).......................................................................................................................................................................................

.....................................
(miejscowość)

...................................
(data)

............................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

