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Załącznik nr 1a do SIWZ 
 

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ  OFERTY  
 

 
Tabela nr 1 
 

L.p. Zakres robót Ilość Cena 
jedn. 

netto [zł] 

Wartość 
netto [zł] 

Podatek 
VAT [zł] 

Wartość 
brutto [zł] 

1 Montaż słupków stalowych  
ocynkowanych o średnicy  60 mm do 

znaków lub tablic – nawierzchnia 
gruntowa –  

materiał Wykonawcy  

40 szt. 
 

    

2 Montaż słupków stalowych  
ocynkowanych o średnicy  60 mm do 

znaków lub tablic wraz  z odtworzeniem 
nawierzchni chodników – materiał 

Wykonawcy   

50 szt.     

3 Montaż słupków do znaków lub tablic 
pochodzących z demontażu –materiał 

Zamawiającego 

10 szt.     

4  Demontaż słupków do znaków lub tablic 
do znaków  

50 szt.     

5 Montaż tarcz znaków drogowych zakazu, 
nakazu, ostrzegawczych informacyjnych, 

(grupa znaków „małe”) – materiał 
Wykonawcy 

80 szt.     

6 Montaż tarcz znaków drogowych zakazu, 
nakazu, ostrzegawczych 

informacyjnych, (grupa znaków „średnie”) 
– materiał Wykonawcy  

30 szt.     

7 Montaż tarcz znaków drogowych zakazu, 
nakazu, ostrzegawczych, 

informacyjnych pochodzących z 
demontażu – materiał Zamawiającego 

30 szt.     

8 Demontaż tarcz znaków bez względu na 
wielkość 

70 szt.     

9 Wykonanie i montaż pod znakami 
tabliczek informacyjnych o treści  

podanej przez Zamawiającego – materiał 
Wykonawcy  

20 szt.     

10 Montaż tablicy D-44 i D-45 – materiał 
Wykonawcy  

2 szt.     

11 Montaż elementów progów zwalniających 
małych o wymiarach 600x500x50 mm - 

element podstawowy – materiał  
Wykonawcy. 

10 szt.     

12 Montaż elementów progów 
zwalniających małych o wymiarach 

600x350x50 mm – element zakończenia – 
materiał Wykonawcy.  

4 szt.     

13 Montaż elementów progów 
podrzutowych liniowych o wymiarach 

355x260x55 mm  – element podstawowy – 
materiał  Wykonawcy  

8 szt.     
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14 Montaż elementów progów 
podrzutowych liniowych o wymiarach 

355x260x55 mm  – element zakończenia – 
materiał  Wykonawcy  

4 szt.     

15 Montaż elementów progów 
zwalniających o wymiarach 900x500x50 - 

element podstawowy - materiał 
Wykonawcy  

8 szt.     

16 Montaż elementów progów 
zwalniających o wymiarach 900x450x50 - 

element zakończenia - materiał 
Wykonawcy  

4 szt.     

17 Montaż słupków do barier łańcuchowych – 
materiał Wykonawcy  

8 szt.     

18 Montaż łańcuchów do barierek – materiał 
Wykonawcy  

20 mb     

19 Montaż lustra drogowego U-18a, Ø60cm – 
materiał Wykonawcy  

3 szt.     

20 Montaż lustra drogowego U-18a, Ø80cm – 
materiał Wykonawcy  

3 szt.     

21 Montaż wygrodzenia segmentowego z 
profili aluminiowych z wypełnieniem 

szczelin z płyt poliwęglanowych (chlapacz) 
wysokości 1,0 m 

10 mb     

22 Montaż ochronnych barierek drogowych 
SP-09 – materiał Wykonawcy  

 80 mb     

23 Naprawa elementów progów 
zwalniających bez ich wymiany 

/przykręcenie/  

 15 szt.      

24 Wykonanie bariery ozdobnej z rur 
stalowych  Ø50cm z wewnętrznym 

rombem po przekątnej, rozstaw słupków 
2,0 m, malowana proszkowo 

 40 mb     

25 Wykonanie ogrodzenia ażurowego typu U-
12 (wysokość 1050mm, długość panela 

2000mm) 

20 mb     

26 Montaż blokad parkingowych Z-6 2 szt.     

 Oznakowanie poziome      

27 Wykonanie znaków poprzecznych w tym 
przejść dla pieszych - masa 

chemoutwardzalna  grubowarstwowo do 
nakładania 

1300 
m2 

    

28 Odnowienie oznakowania poziomego 
jezdni farbą akrylową z użyciem 

mikrokulek szklanych 

2000 
m2 

    

29 Wykonanie nowego oznakowania 
poziomego jezdni farbą akrylową z 

użyciem mikrokulek szklanych 

100 m2     

30 Usuwanie istniejącego oznakowania 
poziomego 

90 m2     

Razem brutto:  

 

 


