
(pieczęć Wykonawcy lub imię, nazwisko i adres)                                                                                  Załącznik nr 2 

 

IRZP.2310.09.2017 
 

PROPOZYCJA CENOWA 
 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:   
 „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Opolu – opracowanie Programu Funkcjonalno-

Użytkowego oświetlenia boiska głównego” 

 
1. Oferujemy realizacje zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za kwotę: 

……………………….. zł brutto zgodnie z wyceną prac projektowych:  

 

L.p. 
Rodzaj prac projektowych określonych  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
Dz.U. z 2013 r. poz. 1129   

Wynagrodzenie  
netto 

Podatek 
VAT 

Wynagrodzenie 
brutto 

1. Sporządzenie programu w zakresie Rozdziału 4 § 15, 
16, 17, 18 rozporządzenia 

   

2. Sporządzenie programu w zakresie Rozdziału 4 § 19 
rozporządzenia z wyjątkiem ust. 4 lit. g  
(W ust. 4 lit. b należy uwzględnić odwierty geologiczne 
na głębokości 6 m dla każdego masztu).   

   

3. Inwentaryzacja w zakresie Rozdział 4 § 19 ust. 4 lit. g 
zgodnie z załącznikiem nr 2A  

   

4. Ekspertyza techniczna w zakresie określonym w 
załączniku nr 2A 

   

     

2. Termin realizacji: do 30 dni od dnia podpisania umowy 

3. Termin płatności faktur – terminie 21 dni, od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego 
podpisany przez obie Strony umowy 

 

4. Akceptujemy postanowienia zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” i w razie 

wybrania naszej propozycji zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.  

Załączniki 

1. ……………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………. 

 

 
 

                                                                                           …………………………………………… 
                                                                                                 Pieczątka imienna i podpis   
                                                                                                              upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 

 

 
 
Miejscowość........................................................................., Data.........................  



Załącznik nr 2A 

 

Inwentaryzacja obejmuje:   
 
1. Wykonanie inwentaryzacji czterech masztów z natury, z podaniem wymiarów oraz rodzajów 

wszystkich profili stalowych; 

2. Wykonanie rysunków inwentaryzacyjnych masztów z podaniem wymiarów i opisaniem wszystkich 

kształtowników; 
3. Wykonanie inwentaryzacji wszystkich uszkodzeń masztów z oznaczeniem ich na rysunkach  

i udokumentowaniem na fotografii z datownikiem; 
4. Wykonanie inwentaryzacji tras kablowych oświetlenia płyty boiska wraz z określeniem aktualnego 

stanu technicznego i funkcjonalnego; 
5. Wykonanie inwentaryzacji elementów oświetlenia płyty boiska zlokalizowanych na istniejących 

masztach oświetleniowych wraz z określeniem ich aktualnego stanu technicznego i funkcjonalnego. 

 
Ekspertyza techniczna obejmuje:  
 
1. Wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych dla wszystkich elementów konstrukcji masztów 

oraz dodatkowo montowanych elementów do konstrukcji masztów (np. oświetlenie płyty boiska, 

stacje bazowe operatorów telefonii komórkowej, itp.) przed planowaną naprawą wraz  
z wykonaniem ekspertyzy technicznej. Wszystkie dodatkowe obciążenia dla ww. elementów muszą 

być zamieszczone w dokumentacji w formie zestawienia tabelarycznego;  
2. Wykonanie oceny poprawności wykonania i stanu technicznego wszystkich połączeń spawanych 

oraz skręcanych przez osoby posiadające uprawnienia spawalnicze;  
3. Wykonanie pomiarów geodezyjnych dla odkształceń i odchyleń słupów;  

4. Ocena stanu istniejących fundamentów w oparciu o wykonane badań stwierdzających zastosowane 

materiały (beton, zbrojenie) oraz podanie metod naprawczych;  
5. Wykonanie badań geologicznych podłoża pod istniejącymi fundamentami słupów.  
 


