


Fabryczna 11 m 4.kstx

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS:

1 KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na
okna rozwierane i
uchylno-rozwierane jednodzielne
z PCV o pow. do 1.5 m2 -
współczynnik przewodzenia ciepła
dla okna 1,1 W/m2K  z
nawiewnikiem  o wydajności 20
-50 m3/h dla 10Pa wraz z
obrobieniem i pomalowaniem
szpalet od zewnątrz

m2 1,29

przedmiar = 1,29 m2

-- R --

1* robocizna
5,4 r-g/m2

r-g 6,9660

-- M --

2* kotwy stalowe
6,26 szt./m2

szt. 8,0754

3* pianka poliuretanowa
0,34 dm3/m2

dm3 0,4386

4* silikon
0,07 dm3/m2

dm3 0,0903

5* gips szpachlowy
2,7 kg/m2

kg 3,4830

6* mineralna szpachlówka do tynków
zewnętrznych
4,86 kg/m2

kg 6,2694

7* materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5+M6)
1,5 %

%

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 1,2900

-- S --

9* wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 0,0645

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,0774

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

2 KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie
nowych drzwi płytowych z
wizjerem fabrycznie wykończone

m2 1,60

przedmiar = 1,60 m2

-- R --

1* robocizna
2,76 r-g/m2

r-g 4,4160

-- M --

2* skrzydła drzwiowe płytowe, z
wizjerem fabrycznie wykończone
1 m2/m2

m2 1,6000

3* ościeżnice drzwiowe drewniane
drzwi wewn.
1 m2/m2

m2 1,6000

4* materiały pomocnicze(od M)
7,5 %

%

-- S --

5* wyciąg jednomasztowy z
napędem elektrycznym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,0800

6* środek transportu poziomego
0,06 m-g/m2

m-g 0,0960

Razem koszty bezpośrednie

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Fabryczna 11 m 4.kstx

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3 KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin
z tworzyw sztucznych - rulony

m2 5,94

przedmiar = 5,94 m2

-- R --

1* robocizna
0,22 r-g/m2

r-g 1,3068

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

4 KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe

m2 5,94

przedmiar = 5,94 m2

-- R --

1* robocizna
0,395 r-g/m2

r-g 2,3463

-- M --

2* wykładzina podłogowa z PCV bez
warstwy izolacyjnej
1,09 m2/m2

m2 6,4746

3* szybkowiążący klej dyspersyjny
0,25 kg/m2

kg 1,4850

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 0,5940

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

6* wyciąg
0,0057 m-g/m2

m-g 0,0339

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2

m-g 0,0244

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

5 KNR-W 2-02
1124-07
analogia

Posadzki - listwy przyścienne PCV
z nnarożnikami

m 9,80

przedmiar = 9,80 m

-- R --

1* robocizna
0,0826 r-g/m

r-g 0,8095

-- M --

2* listwy przyścienne PCV z
narożnikami
1,16 m/m

m 11,3680

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,03 kg/m

kg 0,2940

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

5* wyciąg
0,0004 m-g/m

m-g 0,0039

6* środek transportowy
0,0004 m-g/m

m-g 0,0039

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

6 KNR-W 4-01
1211-08
analogia

Opalanie farby olejnej - likwidacja
lamperii

m2 9,66

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359

- 5 -



Fabryczna 11 m 4.kstx

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 9,66 m2

-- R --

1* robocizna
0,53 r-g/m2

r-g 5,1198

-- M --

2* papier ścierny w arkuszach
1,12 ark./m2

ark. 10,8192

3* benzyna do lakierów
0,5 dm3/m2

dm3 4,8300

4* materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

7 KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2 34,36

przedmiar = 34,36 m2

-- R --

1* robocizna
0,095 r-g/m2

r-g 3,2642

-- M --

2* gips budowlany szpachlowy
powierzchniowy
0,3 kg/m2

kg 10,3080

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

8 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

m2 5,94

przedmiar = 5,94 m2

-- R --

1* robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 0,3564

-- M --

2* preparat gruntujący "ATLAS UNI
GRUNT"
0,21 dm3/m2

dm3 1,2474

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0012

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0018

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

9 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17" i
"ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2 28,42

przedmiar = 28,42 m2

-- R --

1* robocizna
0,08 r-g/m2

r-g 2,2736

-- M --

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Fabryczna 11 m 4.kstx

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* preparat gruntujący "ATLAS UNI
GRUNT"
0,22 dm3/m2

dm3 6,2524

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

-- S --

4* wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0057

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0085

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

10 KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 5,94

przedmiar = 5,94 m2

-- R --

1* robocizna
0,127 r-g/m2

r-g 0,7544

-- M --

2* farby emulsyjne nawierzchniowe
0,298 dm3/m2

dm3 1,7701

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

11 KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 28,42

przedmiar = 28,42 m2

-- R --

1* robocizna
0,127 r-g/m2

r-g 3,6093

-- M --

2* farby emulsyjne nawierzchniowe
0,286 dm3/m2

dm3 8,1281

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

12 KNR-W 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami
olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem -
fartuch przy zlewie

m2 2,50

przedmiar = 2,50 m2

-- R --

1* robocizna
0,528 r-g/m2

r-g 1,3200

-- M --

2* grunt pokostowy
0,18 dm3/m2

dm3 0,4500

3* farba olejna nawierzchniowa
ogólnego stosowania
0,085 dm3/m2

dm3 0,2125

4* rozcieńczalnik do wyrobów
lakierowych
0,043 dm3/m2

dm3 0,1075

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Fabryczna 11 m 4.kstx

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

5* farba olejna do gruntowania
ogólnego stosowania
0,099 dm3/m2

dm3 0,2475

6* szpachlówka olejno żywiczna na
tynki biała
0,261 dm3/m2

dm3 0,6525

7* gips budowlany
0,004 kg/m2

kg 0,0100

8* papier ścierny w arkuszach
0,133 ark./m2

ark. 0,3325

9* materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

13 KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników
drewnianych,stalowych

m 1,10

przedmiar = 1,10 m

-- R --

1* robocizna
0,68 r-g/m

r-g 0,7480

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

14 KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych
podokienników, PCV komorowego
wewnętrznych długości ponad 1 m
z zaślepkami

szt 2,00

przedmiar = 2,00 szt

-- R --

1* robocizna
2,12 r-g/szt

r-g 4,2400

-- M --

2* zaprawa
0,013 m3/szt

m3 0,0260

3* materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %

%

4* podokienniki prefabrykowane PCV
komorowego z zaślepkami
1 szt./szt

szt. 2,0000

-- S --

5* wyciąg
0,11 m-g/szt

m-g 0,2200

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

15 KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek
wentylacyjnych w ścianach z
cegieł

szt. 1,00

przedmiar = 1,00 szt.

-- R --

1* robocizna
0,68 r-g/szt.

r-g 0,6800

-- M --

2* cegła budowlana pełna
2 szt./szt.

szt. 2,0000

3* cement portlandzki zwykły bez
dodatków "35"
2,07 kg/szt.

kg 2,0700

4* piasek do zapraw
0,005 m3/szt.

m3 0,0050

5* kratki wentylacyjne z PCV
1 szt./szt.

szt. 1,0000

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Fabryczna 11 m 4.kstx

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

16 KNR 19-01
1113-01
analogia

Oczyszczenie z sadzy kanału. szt. 1,00

przedmiar = 1,00 szt.

-- R --

1* robocizna
1,38 r-g/szt.

r-g 1,3800

-- M --

2* materiały pomocnicze
1 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

17 KNR 19-01
1123-05
analogia

Mycie trzonu kuchennego szt. 1,00

przedmiar = 1,00 szt.

-- R --

1* robocizna
0,07 r-g/szt.

r-g 0,0700

-- M --

2* środki do mycia - op. 500 mln
1,2 szt/szt.

szt 1,2000

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

18 KNR 19-01
1121-07
analogia

Wymiana płyty kuchennej bez
otworów

szt. 2,00

przedmiar = 2,00 szt.

-- R --

1* robocizna
1,82 r-g/szt.

r-g 3,6400

-- M --

2* płyta kuchenna 60x22
1 szt/szt.

szt 2,0000

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

19 KNR-W 4-01
1010-15

Wymiana osprzętu w piecach i
trzonach kuchennych - blacha
przedpiecowa

szt. 1,00

przedmiar = 1,00 szt.

-- R --

1* robocizna
0,29 r-g/szt.

r-g 0,2900

-- M --

2* blacha przedpiecowa
1 szt./szt.

szt. 1,0000

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

%

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Fabryczna 11 m 4.kstx

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

20
kalk. własna

Wykonanie kontroli przewodów
kominowych oraz dostarczenie
pozytywnej Opini Kominiarskiej

lokal 1,00

przedmiar = 1,00 lokal

-- M --

1* Opinia Kominiarska
1 szt/lokal

szt 1,0000

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

21 KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3 1,00

przedmiar = 1,00 m3

-- R --

1* robocizna
1,39 r-g/m3

r-g 1,3900

-- S --

2* samochód skrzyniowy do 5 t
0,72 m-g/m3

m-g 0,7200

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

22 KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na każdy następny
1 km
Krotność = 9

m3 1,00

przedmiar = 1,00 m3

-- S --

1* samochód skrzyniowy do 5 t
0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3

m-g 0,1800

Razem koszty bezpośrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem koszty 
bezpośrednie

Koszty pośrednie [Kp] 
60% (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% (R+S+Kp(R
+S))

RAZEM

VAT 8% (R+M+S+Kp(R+
S)+Z(R+S))

RAZEM

Słownie:
OGÓŁEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.10.200.11  Nr seryjny: 6359
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Przedmiar robót:    Fabryczna    11/4                          montaż instalacji wod–kan, gaz.  
Zakres robót:  

Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie bruzd dla 

założenia rur lub wykucie uszkodzonych rur. Ułożenie i umocowanie rur, łączników, kształtek i armatury. Zaprawienie bruzd, przebić               

z instalacjami. Wymiana lub montaż osprzętu. Izolacja rur wodnych. Demontaż starej instalacji i zakorkowanie instalacji. Wymiana 

lub montaż armatury domowej i elementów urządzeń instalacji wodno – kanalizacyjnej. Protokoły szczelności instalacji gazowej, 

próby szczelności i protokoły.    
Należy podać cenę jednostkową a następnie przemnożyć przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać wartość netto, zsumować i cenę 

przenieść do formularza oferty   
 

A Remont instalacji gazowej – 100 % wymiany   
Lp. Wyszczególnienie robót  Cena netto 

za pkt. 

Ilość 

szt lub mb 

Wartość netto 

1 Wymiana rury gazowej Ø 15mm i jej montaż na uchwytach – 1,0mb  - - - 
2 Dospawanie  rury gazowej Ø 20mm i jej montaż na uchwytach – 1,0mb   -  
3 Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 15mm – 1szt  - - - 
4 Wymiana zaworu kulowego gazowego Ø 20mm – 1szt - - - 
5 Podejście pod gazomierz – 1szt - - - 
6 Podejście pod piec bez kosztu pieca /zdjęcie starego/ - 1szt   - - - 
7 Próba szczelności instalacji w lokalu – 1 lokal     

 Razem     
 

B Remont instalacji wod – kan – 100 % wymiany    
1 Wymiana rury do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1mb - - - 
2 Wymiana lub wykonanie podejścia do wody Ø 15mm – 1szt  (zlw.)  2  
3 Wymiana rury do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1mb - - - 
4 Wymiana zaworu do wody Ø 15mm lub wstawienie – 1 szt.       2  
5 Wymiana zaworu do wody Ø 20mm lub wstawienie – 1 szt. - - - 
6 Wykonanie podejścia pod wodomierz domowy Ø 15mm ze wstawką 

łącznikową – 1szt (montaż dwóch zaworów -przed i za wodomierzem) 
- - - 

7 Izolacja rury wodnej Ø 15mm i Ø 20mm – 1mb  - - - 
8 Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 50mm – 1mb - - -1 
9 Wymiana lub wstawienie rury PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1mb  -  

10 Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 

50mm – 1szt 
 1  

11 Wymiana lub wstawienie podejścia odpływowego /kanalizacja/ Ø 

110mm – 1szt 
 -  

12 

Montaż wodomierza – na gotowym podejściu (liczyć koszt 

wodomierza – lokal socjalny). - - - 

 Razem     
 

C Remont pionu i poziomu wody lub kanalizacji 

1 Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 25mm + izolacja – 1mb - - - 

2 Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 32mm + izolacja – 1mb - - - 

3 Wymiana lub wstawienie rury do wody Ø 40mm + izolacja – 1mb - - - 

4 Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 110mm – 1mb - - - 

5 Wymiana lub wstawienie rury kanalizacyjnej Ø 75mm – 1mb - - - 

6 Wymiana lub wstawienie trojaka PCW /kanalizacja/ Ø 110mm – 1szt    

 Razem    
 

D Biały montaż za pkt   
1 Wymiana lub montaż kuchni  2– palnikowej, lokal socjalny – 1szt  

(kuchenka elektryczna z postumentem) 
- - - 

2 Wymiana lub montaż kuchni 4 – palnikowej z piekarnikiem – 1szt - - - 
3 Wymiana lub montaż baterii zlewozmywakowej – 1szt   1  
5 Wymiana lub montaż zaworu spłuczki ustępowej z wężykiem – 1szt - - - 
6 Wymiana lub montaż  WC /spłuczka + muszla/ - 1szt     - - - 
7 Wymiana lub montaż zlewozmywaka 2 komorowego z szafką – 1szt  - - - 
8 Wymiana lub montaż zlewozmywaka 1 komorowego   – 1szt  1  

 Razem     
  

 Razem A + B + C + D   cena netto  

 VAT 8%  

 Razem   cena brutto   

 



Przedmiar robót:    Fabryczna   11/4                                -  remont instalacji elektrycznej 

Zakres robót:  

Remont 100%  wymiany: 
Wytrasowanie linii, przebicie otworów lub wiercenie przez ściany i stropy z założeniem niezbędnych przepustów, wykucie 

bruzd dla założenia rurek, ułożenie i umocowanie rurek izolacyjnych z zaprawieniem bruzd.  Wciąganie przewodów do rurek, 

ułożenie i umocowanie przewodów na przygotowanym podłożu. Mocowanie puszek wraz z niezbędnym przygotowaniem 

podłoża. Przedzwonienie przewodów oraz ewentualny montaż złączy. Montaż deski licznikowej w lokalu, montaż 

zabezpieczeń obwodów S 191 B 10-20A – ilość obwodów jak przepisy. Montaż skrzynki licznikowej na klatce schodowej 

kompletnej z S… jako zabezpieczenie nadlicznikowe w wykutej wnęce i jej obrobienie. Demontaż starej instalacji. Wykonanie 

niezbędnego WLZ do skrzynki licznikowej lub do deski. Protokoły pomiaru dla ZE i MZB – 3 egzemplarze 

Montaż osprzętu:  
Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. Umocowanie haczyków sufitowych pod oprawy lub 

przygotowanie podłoża pod mocowanie oprawy, pomiar obwodu. Montaż oprawy oświetleniowej, montaż gniazda wtykowego 

2x 10A lub 10A/Z. Montaż gniazda wtykowego szczelnego 10A, 2x 10A lub 10A/Z. Montaż dzwonka 220V i przycisku 

dzwonkowego, montaż osprzętu. Protokoły pomiaru dla ZE i MZB – 3 egzemplarze 

Materiały:   
 skrzynki PCW twarde o wymiarach 58 x 25 x 22 wraz z zabezpieczeniem „S..” jako komplet, wyniesione na klatkę 

schodową bez względu na długość WLZ - tu  

 przewody  miedziane  światło 1,5 mm,  gniazdka 2,5 mm,  zasilanie  4 mm 
 wpust oświetleniowy bez lampy zakończony kostką i hakiem 

 wpust oświetleniowy zakończony lampą np.:  plafonierą itp. /łazienka lub WC/ 

 wpust na gniazdo wtykowe 2 x 10A lub 10A/Z 

 wpust na gniazdo wtykowe szczelne 10A, 2 x 10A  lub 10A/Z 

 zabezpieczenie obwodów S 301 B 10-20A(na obwód) wraz z obudową + 1szt wyłącznik różnicowo-prądowy.   
Należy podać cenę jednostkową, następnie przemnożyć ją przez podaną liczbę sztuk lub metry i wpisać 

wartość netto, zsumować i cenę przenieść do formularza oferty   
 

A                                   Remont  100%  wymiany bez montażu osprzętu   
Lp  wyszczególnienie robót  cena netto za 

pkt 

szt. wartość netto 

1 Wpust oświetleniowy w”peszlu” bez lampy zakończony kostką              

i hakiem  
 1  

2 Wpust oświetleniowy w”peszlu” z lampą /łazienka, WC/ - montaż 

osprzętu oddzielnie  
- - - 

3 Wpust w ”peszlu”  na gniazdo wtykowe – montaż osprzętu 

oddzielnie – podwójne 
 2  

4 Wpust w ”peszlu” na gniazdo szczelne – montaż osprzętu 

oddzielnie –podwójne 
 1  

5 Dzwonek 220V pkt – montaż osprzętu oddzielnie  1  
6 Zabezpieczenie obwodów S10 – 25A w nowej obudowie (światło 

+ g. zw+g . her. +boj.)+ 1 wył. różnicowo-prądowy.   
 5  

7 Deska pomiarowa w lokalu /gdy pozostaje w lokalu/ pkt  - - - 
8 Skrzynka pomiarowa z zabezpieczeniem S jako kpl. z 

wyniesieniem na kl. schodową  bez względu na długość WLZ –tu 

–jednofazowa  

- - - 

 Razem     
 

B Montaż osprzętu   

 Wyszczególnienie robót  cena netto za 

pkt 

szt. wartość netto 

1 Uzupełnienie /wymiana/ kostki   1  
2 Uzupełnienie /wymiana/ lampy w łazience lub WC  - - - 
3 Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego – podwójne  2  
4 Uzupełnienie /wymiana/ gniazda wtykowego szczelnego – 

podwójne 
 1  

5 Uzupełnienie /wymiana/ dzwonka 220V  -  
6 Uzupełnienie /wymiana/ wyłącznika jedno lub dwu biegunowego  

i przycisku dzwonkowego  
 2  

 Razem     

 Razem A + B   cena netto   

 VAT      8 %  

 Razem   cena brutto   
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Załącznik nr 1 
 

Nazwa i adres firmy (Wykonawcy) ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP: ………………………………………………………. 

REGON: …………………………………………………. 

Tel/fax ……………………………………………………. 

Tel komórkowy …………….............................................. 

e-mail ………………………............................................... 

 

OFERTA  (formularz ofertowy) 

1. Składam/y ofertę na remont lokali mieszkalnych (pustostanów 3) w następujących 

kwotach:  
 

Zadanie nr 1 pustostan ul. Bema  16/3 
 

r.budowlane  cena netto ………………………………….zł  

r.sanitarne   cena netto …………………………………..zł 

r.elektryczne cena netto ………………………………….zł 

Razem cena netto ………………………………………...zł 

VAT …8…%……..……………………………………...zł  

Cena brutto ……………………………………................zł 

słownie złotych…………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie nr 2 pustostan ul. Konarskiego  4C/1  
 

r.budowlane  cena netto ………………………………….zł  

r.sanitarne   cena netto …………………………………..zł 

r.elektryczne cena netto ………………………………….zł 

Razem cena netto ………………………………………...zł 

VAT …8…%……..……………………………………...zł  

Cena brutto ……………………………………................zł 

słownie złotych…………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie nr 3 pustostan ul. Malczewskiego  5/15  
 

r.budowlane  cena netto ………………………………….zł  

r.sanitarne   cena netto …………………………………..zł 

r.elektryczne cena netto ………………………………….zł 

Razem cena netto ………………………………………...zł 

VAT …8…%……..……………………………………...zł  
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Cena brutto ……………………………………................zł 

słownie złotych…………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie nr 4 ul. Malczewskiego  3/1 
 

r.budowlane  cena netto ………………………………….zł  

r.sanitarne   cena netto …………………………………..zł 

r.elektryczne cena netto ………………………………….zł 

Razem cena netto ………………………………………...zł 

VAT …8…%……..……………………………………...zł  

Cena brutto ……………………………………................zł 

słownie złotych…………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie nr 5 pustostan ul. Pracy  2/4 
 

r.budowlane  cena netto ………………………………….zł  

r.sanitarne   cena netto …………………………………..zł 

r.elektryczne cena netto ………………………………….zł 

Razem cena netto ………………………………………...zł 

VAT …8…%……..……………………………………...zł  

Cena brutto ……………………………………................zł 

słownie złotych…………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie nr 6 pustostan ul. Matejki  5/5a 
 

r.budowlane  cena netto ………………………………….zł  

r.sanitarne   cena netto …………………………………..zł 

r.elektryczne cena netto ………………………………….zł 

Razem cena netto ………………………………………...zł 

VAT …8…%……..……………………………………...zł  

Cena brutto ……………………………………................zł 

słownie złotych…………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie nr 7 pustostan ul. Fabryczna  11/4 
 

r.budowlane  cena netto ………………………………….zł  

r.sanitarne   cena netto …………………………………..zł 

r.elektryczne cena netto ………………………………….zł 

Razem cena netto ………………………………………...zł 

VAT …8…%……..……………………………………...zł  

Cena brutto ……………………………………................zł 
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słownie złotych…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:  do dnia   31.10.2019r.   

 

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane  

z wykonaniem zamówienia i realizacją umowy.  

 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30dni licząc od 

terminu przetargu  

 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz dokonaliśmy wizji lokalnej obiektu, którego dotyczy zamówienie. 

 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, 

podpiszemy umowę bez zastrzeżeń w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.   

 

7. Do oferty załączamy wycenione kosztorysy sporządzone metodą szczegółową oraz  roboty 

instalacyjne wycenione za pkt. wg załączonego przedmiaru 

 

8. Podwykonawcom powierzymy wykonanie n/w części zamówienia:  

(jeżeli dotyczy) 

 

……………………………… - …………………………………………………………….. 

           nazwa (firma)                                                                        część zamówienia  

 

Inne podmioty,  na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej polega wykonawca, na których powołujemy się na zasadach określonych w 

art.22a ust 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1b: 

 
 

……………………………… - …………………………………………………………….. 
           nazwa (firma)                                                                        część zamówienia  

 
 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu
2
 

 

 

 
 

dnia ……………2019r.  

        ……………………………………….. 
        Podpis/y i pieczątka osoby/osób upoważnionych  

do reprezentowania wykonawcy 

                                                 
1
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
2
 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


