
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY  

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/POIR 3.2.1/2020/P  

DOTYCZY PROJEKTU POIR.03.02.01-14-0014/20    

            

          ……………………………….. 

                   Miejscowość, data  

Dane Wykonawcy 

Nazwa ……………………………………………........................ 

Adres ……………………………………………………………… 

Tel. …………………………………………………………………. 

Adres e – mail………………………………………………….. 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2020 NR 1/3.2.1/2020/P  

składam poniższą ofertę 

Zakres robót dotyczący budowy hali magazynowo-produkcyjnej 

Lp. Nazwa zadania Wartość netto PLN Wartość brutto PLN 

1 Przygotowanie terenu pod inwestycję, 
zdjęcie humusu, zniwelowanie terenu, 

wywóz ziemi z fundamentów 

  

2 Wykonanie fundamentów wraz z 
izolacją pionową przeciwwilgociową i 

termiczną stóp, ław podwalinowych hali 
stalowej 

  

3 Wykonanie podłoża pod posadzkę hali 
wraz z zagłębieniem pod linie 
technologiczne oraz kanały do 

rozprowadzenia przewodów C.O. i 
hydrantów p.poż. oraz ujęcie wody 

  

4 Wykonanie posadzki bezpyłowej hali   

5 Konstrukcja stalowa hali według 
projektu, wykonanie projektu 

wykonawczego 

  

6 Obudowa ścian hali (trzy strony – 
czwarta przylega do istniejącej hali) z 

płyty poliuretanowej 10 cm wraz z 
oknami, drzwiami wjazdowymi i 

serwisowymi 

  



 
7 Dach jednospadowy z płyty 

poliuretanowej dachowej, wraz z 
świetlikami na dachu oraz z 

wentylatorami dachowymi oraz 
orynnowaniem 

  

8 Doprowadzenie przyłącza elektrycznego 
o mocy 200 KVA do trzech rozdzielni na 

hali (odległości do stacji TRAFO 50m) 

  

9 Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz 
hali do zasilenia linii technologicznych 

oraz kotłowni gazowej (według 
wewnętrznego projektu), skrzynka 

gazowa obok hali 

  

10  Wykonanie kotłowni gazowej na bazie 
baterii pieców kondensacyjnych lub 
pulsacyjnych wraz z instalacją C.O. i 

nagrzewnicami 

  

 Razem   

 

Zakres robót dotyczący budowy budynku biurowo-socjalnego 

Lp. Nazwa zadania Wartość netto Wartość brutto 

1 Wykonanie fundamentów wraz z 
izolacją termiczną i przeciwwilgociowa 

pionową i poziomą 

  

2 Wykonanie ścian bocznych i stropów 
metodą murowaną 

  

3 Wykonanie poszycia dachowego 
konstrukcji drewnianej blachodachówką 

połączoną z istniejącym dachem 
przyległym (starego budynku 

biurowego), ocieplenie wełną mineralną 
i karton gips, okna dachowe, 

orynnowanie 

  

4 Ocieplenie ścian zewnętrznych, 
wykonanie struktury na ociepleniu, 

  

5 Stolarka okienna i drzwiowa 
wewnętrzna i zewnętrzna 

  

6 Wykonanie wewnętrznej instalacji 
wodno-kanalizacyjnej oraz C.O. 

grzejnikowego z osobnym piecem 
gazowym 

  

7 Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z 
oświetleniem i osprzętem 

  

8 Wykonanie tynków wewnętrznych wraz 
ze szpachlowaniem i malowaniem 

  

9 Roboty wewnętrzne wykończeniowe: 
ułożenie ceramiki posadzkowej min. R 

10 i ściennej, cokolików z płytkami 

  



 
zlicowane ze ścianą, okładziny schodów 

antypoślizgowej wraz z barierkami 

10 Montaż elementów wyposażenia 
stałego w tym sanitarnego, 

elektrycznego 

  

 Razem   

 

Zakres robót ziemnych i zagospodarowania terenu zakładu 

Lp. Nazwa zadania Wartość netto Wartość brutto 

1 Wykonanie przyłączy wodno-
kanalizacyjnego do sieci miejskiej 

(odległość 60m) zakończonych wejściem 
do budowanych obiektów -hali 

magazynowo-produkcyjnej i budynku 
biurowo-socjalnego wraz z projektem 

  

2 Wykonanie instalacji deszczowej 
rozprowadzonej na terenie przyległym 

do budowanych obiektów 

  

3 Niwelacja terenu o powierzchni 5000m2 
wraz z budową uskoku terenu (rampa) 

utwardzenie kruszywem 
przepuszczającym wodę 

  

4 Roboty brukarskie -podbudowa, 
przygotowanie pod ruch ciężki 40t, 

wykończenie z kostki betonowej np. 
behaton powierzchnia 3000m2 

  

5 Wykonanie parkingu pod samochody 
osobowe z płyty ażurowej uzupełnionej 

kruszywem powierzchnia 700m2 

  

 Razem   

 

Okres gwarancji (w miesiącach)  

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń, 

2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty, 

3. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedze i doświadczenie do wykonania zamówienia 

lub gwarantujemy podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do 

wykonania zamówienia, 

5. Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania 

zamówienia, 

6. Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 

gwarantujemy podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 



 
7. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia we wskazanym terminie, 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 2 – Klauzula 
Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych robót budowlanych 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
 
 

   
    ……………………………………………………………………… 

Data i podpis osoby upoważnionej  


