
Załącznik Nr 1 do pisma 
     GKNŚR.7021.13.2016 
z dnia 2 czerwca 2016 r.  

                                                                              …………………….. dnia …………. 
…………………….………….. 
  /Pełna nazwa własna firmy 
 adres,. nr  tel., NIP i Regon/ 
 

OFERTA 
na wykonanie zadania pn.: „Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Biniątkach”  
w zakresie: 
 
-  wymiany starych podłóg wraz z warstwami podkładowymi na nowe posadzki, 
-  częściowa wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
-  rozbiórki starych pieców kaflowych,  

-  częściowego skucia i uzupełnienia tynków wewnętrznych, 
-  częściowej rozbiórki ścian wewnętrznych i wykonania nowych ścianek działowych, 
-  częściowego montażu nowych nadproży nad otworami drzwiowymi, 
-  montażu podokienników wewnętrznych, 
-  wykonania okładzin z płytek i wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach, 
-  dwukrotnego malowania ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi, 
-  wykonanie tynku dekoracyjnego mozaikowego na lamperii, 
-  wykonanie sufitów podwieszonych, 
-  wykonanie podestu z kostki betonowej przy wejściu do budynku, 
-  wykonanie nowej instalacji wodociągowej, 
-  wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej, 
-  wykonanie przyłącza gazowego, 
-  wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej, 
-  montaż instalacji centralnego ogrzewania z kotłem gazowym. 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót oraz podstawy wyceny zawiera  
kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego  
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty (pismo GKNŚR.7021.13.2016  
z 2 czerwca 2016 r).  
Wszystkie materiały dostarczę jako fabrycznie nowe i w I gatunku. 
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 -  urządzenie palcu budowy, dostarczenie wody i energii do celów budowlanych   
    oraz zabezpieczenie i dozorowanie mienia Wykonawcy, 
 -  23 % podatku VAT, 
 -  gwarancję na okres …………miesięcy, 
Oświadczam, że przed sporządzeniem oferty dokonałem oględzin obiektu  
 i terenu, na którym będą wykonywane roboty. 
Termin wykonania robót   .............................................................................. 
                                                   /nie później niż do 31 sierpnia 2016 r. 
 
Zakres robót będący przedmiotem zamówienia oferuję wykonać za kwotę brutto  
 
………………………. zł, słownie: (….…………………..…………………………..… ). 
Ww. kwota zawiera 23 % podatku VAT. 
 
Załączniki do oferty: 

1. Kosztorys ofertowy. 
2. Parafowany projekt umowy. 
3. Wymagane zapytaniem ofertowym oświadczenia i zaświadczenia.   
4. Wykaz robót.                                           

                                                                        ……………………………………. 
/Pieczątka i podpis Wykonawcy/ 


