
Oznaczenie sprawy: projekty organizacji ruchu 

 
(pieczątka firmowa Wykonawcy)                                                                                     

O F E R T A  
Nazwa oferenta: ……………………........................................................................................................... 

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

Adres:  ……............................................................................................................................ 

NIP  ...................................... REGON ....................................  

Tel./fax  …................................... e-mail ..................................... 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  z póź. zm.) na: 

„Wykonanie docelowych projektów organizacji ruchu drogowego dróg gminnych publicznych  (wg poniższego 

wykazu) znajdujących się na terenie gminy Lędziny, wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt 

organizacji ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych” 

W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację istniejącego oznakowania 

oraz opracowanie stałej, docelowej organizacji ruchu drogowego (z uwzględnieniem n/w zmian) dróg gminnych w 

zakresie oznakowania pionowego i poziomego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych map, uzgodnień i opinii oraz 

uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt organizacji docelowej ruchu drogowego i oznakowania dróg gminnych. 

Zadnie nr 1: 

I. ul. 3-go Maja – progi zwalniające, strefa 30 km/h,  

II. ul. Olimpijska – progi zwalniające, strefa 30 km/h, 

III. ul. Kopciowicka – progi zwalniające, strefa 30 km/h, 

IV. ul. Fredry na odcinku od ul. Hołdunowskiej do ul. Lewandowskiej – strefa zamieszkania, ponadto 

przejścia dla pieszych, ograniczenie tonażu do 7t., 

V. ul. Palmowa – dostosowanie przejść dla pieszych; progi zwalniające; 

VI. ul. Mickiewicza – progi zwalniające i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Wandy; 

VII. ul. XXV – lecia – ograniczenie tonażu do 2,5 t. 

VIII. ul. Długosza miejsce dla osób niepełnosprawnych, próg zwalniający 

IX. ul. Hołdunowska 15-21 i 25-35 droga wewnętrzna , strefa 30 km/h, progi zwalniające  

X. ul. Miłosza – progi zwalniające 

 

 

wartość robót: netto …………………………………. zł VAT ……………….. zł brutto …………………………………………….. zł. 

 

Zadanie nr 2: Obszar zamknięty  drogami: ul. Hołdunowska, ul. Gwarków, ul. Podmiejska i ul. Fredry.– strefa 30 km/h.  

 

 

wartość robót: netto …………………………………. zł VAT ……………….. zł brutto …………………………………………….. zł. 

 

1. Termin realizacji robót:  45 dni od podpisania umowy 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o zamówieniu publicznym na w/w zadanie oraz z 

przedmiotem zamówienia, dokumentacją techniczną i przedmiarem robót i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 

oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 45 dni licząc od upływu terminu 

składania ofert. 

 

5. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego oraz udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy. 

 

 

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

miejscowość i data       podpis i pieczęć osób upoważnionych 


