
 
 

III.LO.210I        I2015 
FORMULARR OFERTY 

w postępowaniu o wartości Yamówienia nie prYekracYającej równowartości kwoty  
30 000 euro  

Opis prYeTmiotu Yamówienia: 
 
PrzeTmioWem umowy jeVW:  
RemonW pomieVzczenia węzła ciepłowniczegoH kWóry obejmować bęTzie naVWępujące roboWy: 

- zeVkrobanie i zmycie VWarej farby ze ścian i VufiWu (poza fragmenWami na kWórych Wynk 
bęTzie Vkuwany) 

- oTbicie zniVzczonych i zaVolonych Wynków na wVzyVWkich ścianach węzła To wyVokości 
2H0m 

- jeżeli pozoVWałe Wynki TaTzą głuchy oTgłoV w Wrakcie oVWukiwaniaH należy zbić i 
oTWworzyć wVzyVWkie Wynki oTparzone oT poTłożaH 

- TemonWaż okien i wykucie Trewnianych ościeżnic okiennych z muruH 
- TemonWaż Trzwi VWalowych To węzła wraz z ościeżnicąH 
- TemonWaż VWarych opraw oświeWleniowych w węźleH 
- monWaż nowych okien i Trzwi To węzła (okna PCVH Trzwi VWalowe) 
- oVuVzenie ścian poprzez pokrycie nieoWynkowanych murów preparaWem HNRMON 
- wykonanie nowych WynkówH 
- zagrunWowanie poTłożaH  
- ułożenia na zagrunWowanym poTłożu (poVaTzka i VchoTy) nawierzchni z płyWek 

greVowych wraz z cokolikamiH 
- zagrunWowanie poTłożaH  
- malowanie ścian i VufiWów paro przepuVzczalnymi farbami VilikaWowymiH 
- malowanie farbami olejnymi kraW i ViaWek oTTzielających urząTzenia Wechnologiczne 
węzła wraz z konVWrukcją anWreVoli 

- monWaż nowych hermeWycznych opraw oświeWleniowychH 
- wywóz gruzu ze zbiWych WynkówH wraz z uWylizacją na wyVypiVkuH oTległość wywozu ok. 

9 km 
- uporząTkowanie buTynku po wykonanych roboWach 

RemonW gzymVów na buTynku Vzkoły i buTynku Vali gimnaVWycznejH kWóry obejmować bęTzie 
naVWępujące roboWy: 

- oTbicie Wynków na gzymVie Vzkoły oT VWrony boiVka oraz Wympanonie naT wejściem 
głównym 

- naprawienie uVzkoTzonych cegieł w gzymVie poprzez ich wykucie i wVWawienie 
nowych 

- wykonanie nowych Wynków w miejVce oTbiWychH  
- uzupełnienie Wynków nakrapianych na gzymVie 
- uzupełnienie obróbki blacharVkiej na gzymVie mięTzypięWrowym w narożniku 

połuTniowo-wVchoTnim buTynku VzkołyH 
- malowanie farbą olejną obróbki blacharVkiej gzymVów mięTzypięWrowych 
- wywóz gruzu ze zbiWych WynkówH wraz z uWylizacją na wyVypiVkuH oTległość wywozu ok. 

9 km 



- uporząTkowanie Werenu po wykonanych roboWach 
 

1. Nazwa (firma) oraz aTreV Pykonawcy. 
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
NIP: .................................................................................................................................. 
RNGON: ............................................................................................................................ 
Numer rachunku bankowego: ......................................................................................... 

2. Oalkulacja cenowa Pykonawcy za realizację całości przeTmioWu zamówienia:  
a) oferujemy wykonanie całości przeTmioWu zamówienia za cenę neWWo: 

.......................................... zł.H a wraz z należnym poTaWkiem VAT w wyVokości 

..........% za cenę bruWWo: ....................................... zł.; 
b) oferujemy Wermin realizacji zamówienia: ............. TniIWygoTniH licząc oT Tnia 

poTpiVania umowy;  
3. OświaTczamH iż zapoznałem Vię z opiVem przeTmioWu zamówienia i wymogami 

Ramawiającego i nie wnoVzę To nich żaTnych zaVWrzeżeń. 
 
 
 

Miejscowość ...................................., dnia ....................................2015 roku. 
 
 
 

                                                                ........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


