OFERTA

Zarząd Dróg Powiatowych
w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres siedziby)

NIP:

……………………………………………………………………………………….

REGON:

……………………………………………………………………………………….

Tel.:

……………………………………………………………………………………….

Faks:

……………………………………………………………………………………….

E-mail:

……………………………………………………………………………………….

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.02.2019r. znak ZDP-DT.3431.4.2019
1. OFERUJĘ wykonanie ścinki pobocza oraz odtworzenia i odmulenia rowów na drodze
powiatowej nr 1559N odc. Lipina – Osieka (skrzyżowanie z DK 51) za niżej podane ceny
jednostkowe:
Lp.

KOD Ogólnej
Spec. Tech.
(Klasyfikacji
robót)

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jm.

1

2

3

4

1

D-06.03.01

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy
ścinanej do 20 cm z obróbką przy pniach wraz
z odwiezieniem i utylizacją materiału ze ścinki

m2

mb

mb

2

D.03.01.03.b

Odtworzenie rowów przy średniej ilości gruntu
0,6 m3/1 mb długości rowu z odwiezieniem
i utylizacją materiału

3

D.03.01.03.b

Odmulanie rowów przy średniej głębokości
namułu 20 cm z odwiezieniem i utylizacją
materiału

Cena
jednostkowa
netto

Stawka podatku
VAT
6

OFERUJĘ wykonanie ścinki pobocza oraz odtworzenia i odmulenia rowów na drodze powiatowej
nr 1394N odc. Miedna – Masuny (skrzyżowanie z DP 1577N) za niżej podane ceny jednostkowe:
Lp.

KOD Ogólnej
Spec. Tech.
(Klasyfikacji
robót)

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jm.

1

2

3

4

1

D-06.03.01

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy
ścinanej do 20 cm z obróbką przy pniach

m2

2

D.03.01.03.b

Odtworzenie rowów przy średniej ilości gruntu
0,6 m3/1 mb długości rowu

mb

3

D.03.01.03.b

Odmulanie rowów przy średniej głębokości
namułu 20 cm

mb

Cena
jednostkowa
netto

Stawka podatku
VAT
6

OFERUJĘ wykonanie ścinki pobocza oraz odtworzenia i odmulenia rowów na drodze powiatowej
nr 1357N odc. Górowo Iławeckie – Dwórzno (skrzyżowanie z DP 1523N) za niżej podane ceny
jednostkowe:
Lp.

KOD Ogólnej
Spec. Tech.
(Klasyfikacji
robót)

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jm.

1

2

3

4

1

D-06.03.01

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy
ścinanej do 20 cm z obróbką przy pniach wraz
z odwiezieniem i utylizacją materiału ze ścinki

m2

2

D.03.01.03.b

Odtworzenie rowów przy średniej ilości gruntu
0,6 m3/1 mb długości rowu z odwiezieniem
i utylizacją materiału

mb

3

D.03.01.03.b

Odmulanie rowów przy średniej głębokości
namułu 20 cm z odwiezieniem i utylizacją
materiału

mb

Cena
jednostkowa
netto

Stawka podatku
VAT
6

2. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonania zamówienia do dnia 30.06.2019r.
3. OŚWIADCZAM, że przed złożeniem oferty zapoznaliśmy się z miejscem wykonania robót.
4. OŚWIADCZAM,, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanego RODO,
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia należy wykreślić.

5. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) z dn. 27 kwietnia 2016 wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego.

………...................................., dnia ...................... r.

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

