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   Załącznik Nr 1 
 
 

 
Targi Kielce S. A. 

Kielce, ul Zakładowa 1 
 

 
OFERTA NA: 

Remont  nawierzchni drogowej za halą E na terenie Targów Kielce. 

 
 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Nr telefonu, adres e-mail 

 
....................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................... 

 
1    Oferuję  wykonanie  całości zadania określonego w przedmiocie zamówienia : 

za cenę brutto.......................................... PLN   (słownie złotych ................................................)  

w tym VAT w  wysokość  23 % tj. .........                   PLN  (słownie złotych: …………………………………)   

netto .........................................          PLN.   (słownie złotych:…………………………………………………) 

1.1 Frezowanie starej nawierzchni asfaltowej o gr. 6 cm   –                    cena netto ………………   zł 

1.2 Wywiezienie i utylizacja materiału z frezowania                                 cena netto    ………………zł  

1.3 Obniżenie i wzmocnienie podbudowy po usunięciu asfaltu              cena netto     .…………….zł 

1.4 Ułożenie kostki brukowej 

- szarej 20 x 10 cm gr. 8 cm    190 m2                                                     cena netto    ..…………….zł 

- szarej z posypką 20 x 20 cm gr. 8 cm     10 m2                                      cena netto    ..…………….zł 

1.5. Wykonanie odwodnienia liniowego Hauraton na ruch ciężki 
        z włączeniem do kanalizacji deszczowej    10 mb                               cena netto    ..…………….zł 

1.6. Poprawienie z wymianą krawężnika narożnika chodnika                 cena netto    ..…………….zł              

 
2 Termin  realizacji do  ……………………………...  

3 Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia, dokonałem przeglądu 
oferowanych robót w naturze,  a tym samym uzyskałem konieczne informacje potrzebne 
do właściwego wykonania i wyceny  przedmiotu zamówienia.  

 
4 Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń. 
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5 Oświadczam, że jestem związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się z dniem upływu terminu do składania ofert. 

 

6 Oświadczam, że strony wraz ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i parafowane, a 

cała oferta składa się z ....................... stron. 

7 Oświadczamy, że jestem podatnikiem podatku VAT. Mój nr NIP: .................................. 

8 Oświadczam, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywać będzie: 

..........................................................................................................................................                                         
(imię i nazwisko) 

 

9 Na oferowane roboty udzielam  36  miesięcy gwarancji 

 

10 Integralną część umowy stanowią poniższe dokumenty: 

 

-  ………………………………………………………………. 

   -  ……………………………………………………………… 

  -   ……………………………………………………………… 

 
 

 
 
          

 
                                                                                       ....................................................... 
        data i podpis 
 
 
 


