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WZÓR OFERTY

Pieczęć Wykonawcy

Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja
Podstawowej w Janowie" oferujemy
zawartymi

w opisie

przedmiotu

netto:

szatni Szkoły

wykonanie przedmiotu zapytania zgodnie z wymogami
Zapytania

Ofertowego

(ZO)

za

cenę

zł (słownie:

zł), plus należny podatek V A T w wysokości:

zł

co stanowi cenę brutto

zł (słownie:

zł)

W rozbiciu na poszczególne części:
Lp.

Wyszczególnienie prac

JM

ILOSC

WARTOŚĆ
NETTO

Zabudowy rur O S B
Wykonanie zabudowy rur poziomych pod sufitem
w technologii osb 12mm na legarach drewnianych,
bądź metalowych i szpilkach kotwionych do stropu

m2

61,39

Wykonanie zabudowy rur poziomych nad posadzką
pod grzejnikami w technologii osb 12mm na
legarach drewnianych

m2

10,43

Montaż parapetu poziomego post forming 38mm
szer. 40 cm na zabudowach pod grzejnikami

m

13,90

4.

Wykonanie zabudowy rur pionowych w technologii
osb 12 mm na legarach drewnianych

m2

2,30

5.

Wykonanie rewizji pcv do zaworów, nawiewów,
odpowietrzników, puszek itp.

kpi.

10,00

m2

74,12

1.

2.

G K na zabudowy O S B
6.

Pokrycie wszystkich zabudów płytami G K ,
narożniki, szpachlowanie, szlifowanie, malowanie
dwukrotne na biało farbami szorowalnymi

1

ściany
7.

Szlifowanie starych farb, skuwanie odstających
lyiiKuw, gi uiuowdiue, uzupeiiiianie lyriKOW

8.

zgrubnych Golbond, gruntowanie nowych tynków
(bez gładzi)
Dwukrotne malowanie ścian farbami
szorowalnymi, lub lamperią olejną w jasnych
odcieniach

m2

213,15

m2

213,15

Posadzki
9.

Wykonanie cokołów wyoblonych sika repair SOF
na wysokość 10 cm zbrojenie co 25 cm

m

92,40

10.

Malowanie epoksydem cokołów SIKAfloor 264

m

92,40

11.

Szlifowanie posadzek, odtłuszczanie, uzupełnianie
betonem odstających elementów. Wylanie
fragmentów
Gruntowanie epoksydowe SIKAfloor 163, wylewka
epoksydowaSmm z zalewaniem fug SIKAfloor 264
w kolorze R A T 7032, 7035 lub innym z palety
SIKA
ŁĄCZNIE N E T T O

m2

115,52

m2

115,52

12.

PODATEK VAT
ŁĄCZNIE B R U T T O

Podana cena jest ceną ryczałtową na wykonanie całego zamówienia oraz obejmuje wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego, określonego przez Zamawiającego.

Oświadczamy, te:
1)

przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w Z O

2)

akceptujemy warunki płatności;

3)

zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w ZO i nie wnosimy do
nich żadnych zastrzeżeń,

4)

uzyskaliśmy

wszelkie niezbędne

informacje

do

przygotowania

oferty

i wykonania

zamówienia.
5)

Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy* płatnikiem podatku V A T od towarów i usług.

6)

Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług V A T jest zgodna z
aktualnymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług.

7)

akceptujemy postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany
przez Zamawiającego,
2

8)

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert,

2.

W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego;

3.

Oferta została złożona na

stronach

Nazwa i adres WYKONAWCY :

NIP
REGON
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

numer telefonu: (**)
Numer faksu: (**)
e-mail

,dn.__.__.

r.

Podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka
/pieczątki

3

