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1. D-01.01.01a
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy 
liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym 
wraz z wykonaniem mapy powykonawczej

km 0,2

2. D-01.02.04
Rozebranie i wywiezienie istniejącej nawierzchni chodnika z 
płyt betonowych 35*35    
(58*1,4)+(121,4*1,4)

m2 251,2
0,00 0,00

3. D-01.02.04
Rozebranie i wywiezienie istniejących krawężników 
betonowych  
(62,7+130,5)

m 193,2

4. D-01.02.04 Rozebranie i wywiezienie istniejących obrzeży betonowych  
(50+6)

m 56

5. D-01.02.04
Rozebranie i wywiezienie istniejących płyt betonowych na 
zjazdach (trylinka)  
(10,05+6,6)

m2 16,65

6. D-01.02.04 Rozebranie i wywiezienie istniejącego cokołu betonowego 
(0,25*0,15*52)

m3 1,95

7. D-01.02.01 Usunięcie karpiny po wcześniejszej wycince drzewa szt. 1

8. D-04.01.01

Wykonanie koryta do średniej gł. 10 cm z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni
(58*1,4)+(121,4*1,4)

m2 251,2

9. D-04.01.01

Wykonanie koryta do średniej gł. 30cm z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni (pod zjazdy)
(10,05+6,6)

m2 16,65

10. D-04.04.02
Podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie gr.10 cm pod chodnik
(58*1,4)+(121,4*1,4)

m2 251,2

11. D-04.04.02
Podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie gr. 20 cm pod zjazdami
(10,05+6,6)

m2 16,65

12. D-08.02.02
Chodnik z brukowej kostki betonowej szarej gr. 6cm na 
podsypce cem.-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem
(58*1,4)+(121,4*1,4)

m2 251,2

Wartość netto
PLN

Znak sprawy : ZDP/3220/P/21/2019

FORMULARZ CENOWY

…………………………………..………………………

nazwa ilość

ROBOTY POMIAROWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CHODNIK

Nr Specyfikacji 
Technicznej

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

(pieczęć Wykonawcy /Pełnomocnika Wykonawców)                                                                                                 

Składając w imieniu…………………………………………………………………………………………….…………………………………………

do postępowania, którego przedmiotem jest "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1735N w km 12+444 do km 12+641 w 
msc. Nakomiady" oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:                                                                                         

……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka Cena jedn. 

netto              
(zł)



Wartość netto
PLNnazwa ilość

Nr Specyfikacji 
Technicznej

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka Cena jedn. 

netto              
(zł)

13. D-05.03.23a

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej gr. 8cm na 
podsypce cem.-piaskowej 1:4 zwypełnieniem spoin piaskiem 
(zjazdy)
(10,05+6,6)

m2 16,65

14. D-08.01.01
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 
15*30*100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm 

m 180,2

15. D-08.01.01

Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 
(zatopionych) o wymiarach 15*22*100cm na ławie betonowej 
z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4 cm
(8+5+4+5)

m 22

16. D-08.03.01
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6*30*100cm 
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
(58+121,4)

m 179,4

17. D-06.01.01 Humusowanie i obsianie trawą 
(179,4*0,5)

m2 89,7

18. D-03.02.01a Regulacja wysokościowa włazów studni teletechnicznych szt. 4

Uwaga :   

......................................, dnia .................. 2019 r.    

Przed złożeniem oferty zapoznano się z warunkami wykonania robót i na tej podstawie wypełniono formularz cenowy.       

(podpis z pieczątką imienną osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub 

posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy)

………………………………………………………………                                                          

Podpisano

RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO (ZŁ)

PODATEK VAT 23 % (ZŁ)

RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO (ZŁ)


