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Formularz Oferty.                                                                                                              
                                                                               …………………………………………….. 

                                                                                                                                       miejscowość, data 

O f e r t a 

Do:                                                                                

                                                                                        GMINA BRAŃSZCZYK 

   UL. JANA PAWŁA II 45 

         07-221 BRAŃSZCZYK   

Nazwa Wykonawcy   ................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy...................................................................................................................... 

numer telefon         .............................................nr fax     .........................................................   

adres  E –mail ........................................................................................................................... 

Oferuję wykonanie remontu pomieszczeń w PSP w Brańszczyku przy ul. Nadbużnej 3   

zgodnie  z następującym zakresem: 

 

- demontaż skrzydeł i wykucie ościeżnic, 

- rozbiórka ścianek działowych w celu poszerzenia otworów drzwiowych  , 

- wykucie bruzd i przebicie otworów pod rury, 

- montaż nadproży na poszerzonych otworach drzwiowych, 

- wykonanie murowanych ścianek działowych w.c. i wykonanie tynku, 

- demontaż rurociągów wod-kan i wykonanie nowych , 

- wykonanie podejść odpływowych , 

- obudowa płytami  GK. pionów, 

- wymiana kratek wentylacyjnych   

- wykonanie izolacji przeciwwodnej  podposadzkowej w pom. mokrych. 

- wykonanie gruntowania wszystkich posadzek oraz wykonanie wylewki wygładzającej 

- montaż ościeżnic i stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

- ułożenie terakoty na posadzkach 

- ułożenie glazury na ścianach 

- montaż umywalki i w.c.  

- montaż poręczy dla niepełnosprawnych, 

- montaż dwóch grzejników łazienkowych z zaworami, 

- montaż anemostatów i wentylatorów ściennych  

 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie remontu zapewnia Wykonawca 

Jakość i rodzaj materiałów  użytych do remontu należy uzgodnić z 

Zamawiającym 

UWAGA !!!  Całkowitą wartość oferty należy 

obliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego 

przygotowanego wg przedmiaru robót. 
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Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty  z dnia 06-02-2014 r. na: 
 

Wykonanie remontu pomieszczeń w PSP w Brańszczyku przy ul. 

Nadbużnej 3 
 
Numer sprawy: RB.III.P.271.2.2014, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z 
wymogami  za cenę: 
 
 
Cena oferty* 
 
cena netto...........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 
podatek VAT.......................................................................................................zł 
cena brutto..........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 
 
 
Oświadczam, że: 
  Wykonam zamówienie  w terminie do dnia*: …………………….  
  Termin płatności*:.......... dni  
   
Udzielam gwarancji na wykonane roboty …………. lat 
 
 
 
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
 
- Oświadczenie o spełnieniu warunków  
- Kosztorys ofertowy 
 
 

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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 

* miejsca wykropkowane wykonawca zobowiązany jest wypełnić 
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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 

 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, numer sprawy: 
RB.III.P.271.2.2014 nazwa zadania:  
 

Wykonanie remontu pomieszczeń w PSP w Brańszczyku 
 

1) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) Posiadam wiedzę i doświadczenie 
3) Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia. 
 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków jestem gotów 
przedstawić niezbędne dokumenty na żądanie zamawiającego. 
 
 
 
 

................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 
 


