
 

  

 

Załącznik nr 1  

 

__________________________ 

Miejscowość, data 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

na wykonanie prac remontowo-budowlanych z montażem wyposażenia (robocizna) oraz 

zakupem niezbędnych materiałów budowlanych w ramach projektu pn. „Specjalistyczny Punkt 

Przedszkolny Skarb” o numerze nr wniosku WND-RPSL.11.01.03-24-00E2/20; współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i 

średniego, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – 

konkurs. 

 

 

Nazwa Oferenta:   ..................................................................................................  

 

NIP    .................................................................................................. 

 

Adres:     ..................................................................................................  

 

Nr telefonu:    ………......................................................................................  

 

e-mail:    ..................................................................................................  

 

Na podstawie otrzymanego zapytania ofertowego podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością i składam 

ofertę na przedmiot zamówienia opisany w zapytaniu ofertowym. 

 

1. Oferta obejmuje:  

 

Lp. Nazwa usługi Szczegółowy opis robót 
Cena brutto 

PLN 

1 Prace 
adaptacyjne 
toaleta dla dzieci 
o powierzchni 
6m2 (wymiary 
pomieszczenia 
ok. 2x3 m, wys. 
2,5 m) 

- Postawienie ścian działowych na stelażach 
metalowych z wzmocnioną ścianą płytą OSB oraz 
podwójnym płytowaniem (dostosowanymi do 
pomieszczenia sanitarnego) płytami GK o 
powierzchni 12,5m2 wraz z wykonaniem gładzi 
gipsowych 

 
- Przygotowanie ścian pod dalsze prace ( 
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zagruntowanie pod kafelki i malowanie) 
 
- Malowanie sufitu 6 m2 farbą w kolorze białym 
dedykowaną do pomieszczeń typu łazienka/wc o 
dużej odporności na wilgoć 
 
- Montaż 2 luster bez obramowania o powierzchni 
40x50cm przyklejenie ich do kafelek 
 
- Ułożenie kafelek ściennych  wraz z fugowaniem 
(fuga w odcieniu płytek) o wymiarach min. 30x60 
cm na powierzchni 16 m2.  

Płytki ścienne, połysk, białe lub w odcieniach 
szarości, grubość do 1cm 
 
- Montaż drzwi łazienkowych wraz z futryną , 
osadzenie i wykończenie ścian 
Drzwi powinny spełniać następujące wymagania: 
kolor dowolny, wymiar wraz z futryną 
86,2/206,5cm, skrzydło drzwi 82 x 204 klamka 
koloru drzwi w zestawie, drzwi z otworami 
wentylacyjnymi, wykonane w systemie 
 
- Instalacja nowych, przewodów elektrycznych – 
rozprowadzenie kabli do gniazdek (2 szt)  i 
podwójnego włącznika światła (1 szt.) wraz z  
zamontowaniem oświetlenia oprawa IP44 led – 
lampa montowana w płycie GK z dodatkową 
uszczelką  . Wymagania dotyczące osprzętu 
elektrycznego – gniazdka i włączniki jednej serii 
producenta i w tym samym kolorze białym. 
 
- Montaż elektrycznej kratki wentylacyjnej z 
elektrycznym wentylatorem (załączane 
włącznikiem) 
 
- Wyprowadzenie rur wod-kan do łącznie 5 
punktów:  
- Montaż umywalki 2 szt osadzonymi na ścianie   z 
odpływami oraz bateriami montowanymi w 
umywalce 
- montaż brodzika o wymiarach 80 x 80 cm 1 szt (z 
zasłonką 160 x 220cm ) oraz baterią z prysznicem, 
dodatkowo z odpływem zamykanym pokrywką z 
możliwością zamknięcia przez „klik” 
Montaż zestawu podtynkowego z miską WC 2 szt 
- szerokość: 40cm 
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- wysokość: 113-133cm 
- głębokość: 15-23,5cm 
- 2 tryby spłukiwania 
- spłuczka mieści ok 6 litrów wody 
Wymagania dotyczące baterii umywalkowych: 
kolor srebrny, połysk, min. 2 lata gwarancji 
producenta, jednouchwytowe sterowanie mocy i 
temperatury wody.  
 

2 Prace 
adaptacyjne: 
kuchnia o 
powierzchni po 
podłodze 8,60 
m2 , wysokość 
pomieszczenia 
2,5 m 

 - Ułożenie kafelek ściennych z fugowaniem (fuga 
w odcieniu płytek) na powierzchni 2,4m2 między 
meblami kuchennymi. Płytki wymiaru 10x20cm w 
kolorach białych bez wzorów, połysk  
 
- Podłączenie zmywarki/wyparzarki (dostarczonej 
przez wykonawcę) 1 szt. wraz z doprowadzeniem 
wody do urządzenia oraz odpływu 
 
- Instalacja nowych, przewodów elektrycznych – 
rozprowadzenie kabli do gniazdek pod lodówkę (1 
szt.)  i zmywarkę/wyparzarkę (1 szt)., oraz do 
włącznika światła (1 szt.). Wymagania dotyczące 
osprzętu elektrycznego – gniazdka i włączniki 
jednej serii producenta i w tym samym kolorze 
białym 
 
- Instalacja zlewozmywaków (2 szt.) wpuszczanych 
do blatu wraz z odpływami i bateriami 
montowanymi w zlewozmywakach 
kolor srebrny, jednokomorowe z okapnikiem, z 
otworem na zamocowanie baterii 
zlewozmywakowej, korek na klik 
Malowanie ścian i sufitu farbami dostosowanymi 
do pomieszczenia kuchennego na kolor biały. 
 

 

3 Prace 
adaptacyjne: 
pomieszczenia 
przedszkolne 
wraz z szatnią 
korytarzem i 
toaletą dla 
personelu o 
łącznej pow. 
podłóg 92 m2   
Wysokość 
pomieszczeń 

Malowanie ścian i sufitów o łącznej powierzchni 
wynikającej z rzutu 321,1m2 farbami  lateksowymi 
dostosowanymi do pomieszczeń (w szczególności 
o zwiększonej odporności na zabrudzenia na 
ścianach pomieszczeń szatnia, korytarz) w 
kolorach : odcienie bieli  
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2,50 m 
 

 

 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

 

..................................netto 

 

..................................VAT 

 

..................................brutto    

 

słownie: ………………………………………………………………...……………………..brutto. 

 

Oferowana długość gwarancji na całość zamówienia......................................................... 

 

Proponowana wysokość kary umownej.......................................................................... 

 

3. Termin płatności podawany będzie na fakturze, przekazywanej Zamawiającemu 

przez Wykonawcę. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i przyjmujemy warunki 

w nim zawarte, w tym termin wykonania usługi.  

5. Zobowiązuję się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Oferta ważna 30 dni od terminu otwarcia wyznaczonego przez Zamawiającego. 

 

 

......................................... 

(podpis) 

 

......................................... 

(data) 


