
 

Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia 

 

……………………….. 

(miejscowość, data) 

Dane Wykonawcy: 

nazwa: …………………………………………………. 

adres: …………………………………………………… 

NIP: …………, REGON: ………….. KRS: …………. 

 

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej  

DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

ul. Hubska 6, 50-502 Wrocław. 

Nr postępowania zakupowego:  DTPd-511-059/ 49 /19 

 

OFERTA 
W związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem zakupowym niniejszym oferujemy świadczenie 
usług związanych z wykonaniem robót torowych i okołotorowych w ramach wzmocnienia podtorza maszyna 

wiodącą typu AHM na linii nr 132 Bytom – Wrocław Główny szlak Wrocław Brochów – Wrocław tor nr 1 km 
175,400 – 178,580 oraz tor nr 2 km 175,400 – 178,600 zgodnie z zakresem robót ujętych w załączniku nr 3 

na terenie PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu 

 

1. Składamy ofertę na następujący zakres robót  ujęty w załączniku nr 3: 

2. Okres obowiązywania Umowy: od dnia podpisania umowy do dnia  31.12.2019. 

3. Planowany termin wykonania robót zgodnie z zaplanowanymi zamknięciami torowymi w torze nr 2 szlaku 

Wrocław Brochów – Wrocław Główny w dniach 05.07.2019 – 30.08.2019 natomiast w torze nr 1 szlaku 

Wrocław Brochów – Wrocław Główny w dniach 31.08.2019 - 23.10.2019. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się Warunkami Zamówienia i wszystkimi załączonymi do nich dokumentami 

i nie wnosimy zastrzeżeń co do ich treści oraz możliwości realizacji zamówienia na określonych w nich 

warunkach, 

5. Niniejsza oferta jest wiążąca przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

6. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót poszczególnego zamówienia. 

7. Niniejszą ofertę składamy na ………… kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach. 

8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym,  

2) tabela cen wraz z cenami jednostkowymi 

3) odpis aktualny z KRS / wydruk z CEiIDG dot. Wykonawcy, 

4) Oświadczenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanych „RODO” 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 

……………………………………………..………. 
Podpisy – zgodnie z zasadami reprezentacji lub Pełnomocnika 

 


