
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jackowo, gmina Czernikowo 

IWP.271.1.2015 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
1 

Załącznik nr 1a 
 

Nr postępowania: IWP.271.1.2015 

 
 

WYKAZ CEN 
 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. 

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w miejscowości Jackowo, gmina Czernikowo 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Czernikowo 
ul. Słowackiego 12 
87-640 Czernikowo 
 

2. WYKONAWCA(Y)*: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

   

 
 

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
 

Na cenę całkowitą w Formularzu Oferty składają się ceny za poszczególne części robót budowlanych oraz usługi: 
 

Poz. Element Umowy 
Cena netto* 

PLN 

Cena brutto 
(z VAT) 

PLN 

1 
Urządzenie zaplecza budowy, wykonanie przyłączy – 
elektrycznego i wodociągowego 

  

2 Roboty rozbiórkowe   

3 
Uporządkowanie Terenu budowy, kształtowanie bryły 
składowiska, wykonanie warstwy wyrównawczej 

  

4 Wykonanie warstwy odgazowującej   

5 Wykonanie warstwy uszczelniającej   

6 Wykonanie warstwy drenażowej   

7 Wykonanie warstwy urodzajnej wraz z reperami roboczymi   

8 Ułożenie geosiatki przestrzennej typu 3D   
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9 
Wykonanie zabiegów agrotechnicznych, wykonanie nasadzeń 
i obsiewów 

  

10 Wykonanie zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych   

11 Wykonanie i wyposażenie ścieżki edukacyjnej   

12 Naprawa uszkodzonego piezometru   

13 Badania monitorujące   

14 
Udostępnienie Terenu budowy i zabezpieczenie miejsca 
organizacji pikniku edukacyjnego 

  

15 Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej   

RAZEM   

 
*Cena ryczałtowa zawierająca wszystkie koszty związane z wykonaniem poszczególnych elementów umowy, 
ustalona na podstawie wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, w szczególności na podstawie 
Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z wykorzystaniem Przedmiaru 
robót. Przedmiar robót stanowi dla Wykonawcy informację o charakterze pomocniczym w zakresie obliczenia ceny 
poszczególnych elementów Umowy, składających się na cenę oferty. 

 
 
 
 
4. Podpis(y): 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i data 

1)      

2)      

 
 

 


