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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

 
Konsorcjum 

Lider: „PROBUDOWA” Sp. z o.o. 

ul. Strzegomska 142A, 54-429 Wrocław  

Partner: IMD Paweł Wątroba 

ul. Wojciecha Korfantego 11a/12, 59400 Jawor 
(nazwa i adres wykonawcy- pieczęć) 

 

Lider: Regon 365815890, Partner: 021277550 

 

Lider: NIP 8971830754, Partner: 6951440859 

 

tel. 577-724-024 fax -    

 

e-mail przetargi@probudowa.com 

 

            Zamawiający:  

 

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu 

ul. Kilińskiego 86 

22-400 Zamość 

 

 

OFERTA 
 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na: 

Przebudowa mostu na ul Szczebrzeskiej w Zamościu – JNI 1024960  

Znak sprawy: SPZ.272.2.2022 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę wynikającą z załączonych kosztorysów ofertowych, która 

wynosi: 

 netto: 9 467 634,62 zł   

 podatek VAT 23% , tj. 2 177 555,96 zł   

 brutto: 11 645 190,58 zł  (słownie: jedenaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt  

i 58/100 zł). 

2. Oświadczamy, że do realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczamy kierownika budowy, Panią/Pana Adam 

Drożdżal nr członkowski w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa SLK/BM/7690/12, która/y 

posiada/jącym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi nabytym podczas pełnienia funkcji 

kierownika robót mostowych w specjalności inżynieryjnej mostowej przy realizacji, 5wpisać liczę zadań) 

zadania/zadań polegającego/ych na budowie lub przebudowie mostu drogowego o wartości robót nie 

mniejszej niż 3.000.000,00 zł. 

3. Oferujemy okres gwarancji jakości robót budowlanych 120 miesięcy(od 60 do 120 miesięcy). 

4. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty. 

5. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt III.8 SWZ do realizacji zamówienia przy 

czynnościach określonych w SWZ zaangażuję osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i 

zasadami postępowania. 

7. Przedstawicielem wykonawcy w zakresie realizacji umowy będzie: Grzegorz Kuśnierz  

tel. 577 755 014 

8. Wykonawca, którego reprezentuję jest małym lub średnim przedsiębiorstwem*:  
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X TAK 

 NIE 

 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

10. Wynagrodzenie z tytułu umowy proszę przekazać na rachunek bankowy nr 41 1090 2590 0000 0001 4780 9023 

11. Oświadczam, że jestem właścicielem wskazanego w ust. 10 do płatności rachunku bankowego na cele 

prowadzonej działalności gospodarczej.  

12. Na podstawie art. 225 ust. 2 ustawy Pzp oświadczamy, że wybór naszej oferty: 

(zaznaczyć właściwe) 

  będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), w 

zakresie ........................................................................ (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego), 

o wartości ...................... zł netto (należy wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku). 

Stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie: 

………………………………………… 

 

  nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) 

13. Wykaz części zamówienia, które zamawiający zamierza powierzyć podwykonawcom: 

 

Lp. Zakres podwykonawstwa Uwagi 

1 Branża drogowa 

Branża telekomunikacyjna 

Branża sanitarna 

Branża elektroenergetyczna 

Łożyska - montaż 

Urządzenia dylatacyjne - montaż 

Organizacja ruchu 

Ścianka szczelna 

Kolektor - montaż 

Konstrukcja stalowa - montaż 

Roboty nawierzchniowe 

Podwykonawcy nie są znani na etapie 

składania oferty  

2   

 

 

 

 

 

Wrocław dnia, 04.04.2022 r.  
…………………………………………………………………………………… 

podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy;  

w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika wykonawców 

 

 

 

 

 

 

* zaznaczyć właściwie; 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 

milionów EUR 

 Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudniają mniej niż 250 
osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 


		2022-04-05T09:11:54+0200




