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Załącznik nr 2 do  

Zaproszenia do złożenia oferty 

Znak sprawy: ZSMIO.26.5.3.2021 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

NAZWA WYKONAWCY  

……………………………………………….…….. 

ADRES SIEDZIBY  

……………………………………………….……. 

Nr telefonu …………….,  e-mail: …………………. 

NIP: ………….….…, REGON: ……………..…..… 

Zespół Szkół Mechanicznych 

i Ogólnokształcących Nr 5  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Łomży, ul. Przykoszarowa 22 

 

Ja/My, niżej podpisany/-i odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty z dnia 

……………………………. na: „Wykonanie remontu dwóch łazienek (damskiej i męskiej) na 

drugim piętrze budynku Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży  ul. Przykoszarowa 22,  o łącznej powierzchni  ok. 80 

m2 i wysokości  pomieszczeń 3,30 m 

 

oferuję wykonanie zamówienia na poniższych warunkach z uwzględnieniem wszystkich 

wymagań oraz zobowiązań, w tym we wzorze umowy stanowiącego załącznik nr 1 do , które 

niniejszym akceptuję/(-my):  

 

 

 

Lp. Zakres prac wraz z materiałami Wykonawcy TAK NIE 

1. Demontaż obecnej terakoty, glazury i posadzek   

2.  Przygotowanie posadzek do położenia płytek   

3. Położenie nowej glazury na ścianach na wysokość 210 cm zgodnie z 

technologią dla pomieszczeń sanitarnych oraz jej fugowanie,  gatunek I po 

wcześniejszej akceptacji Zamawiającego 

  

4. Położenie terakoty na całej powierzchni podłogi oraz jej fugowanie,  gatunek I 

po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego 

  

5. Demontaż urządzeń sanitarnych wraz z osprzętem (12 sztuk umywalek, 9 sztuk 

pisuarów, 12 sztuk kompaktów WC, 8 sztuk kratek ściekowych) 

  

6. Montaż urządzeń sanitarnych wraz osprzętem (umywalki 12 sztuk, pisuary 9  

sztuk, kompaktów WC 12 sztuk oraz 8 kratek ściekowych) 

  

7. Demontaż 14 sztuk drzwi (2 sztuk drzwi wejściowych i 12 sztuk drzwi   
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wewnętrznych) 

8. Montaż nowych (2 sztuk drzwi wejściowych do każdej łazienki oraz 12 sztuk 

drzwi wewnętrznych do kabin WC z wypełnieniem pełnej płyty)  

  

9. Demontaż 5 sztuk okien   

10. Montaż nowych 5 sztuk energooszczędnych okien z pakietem trzyszybowym z 

aktualną normą przenikania ciepła 2021 

  

11. Demontaż 5 sztuk grzejników   

12. Montaż nowych 5 sztuk grzejników o takiej samej mocy grzewczej wraz z 

osprzętem 

  

13. Położenie hydroizolacji na całej powierzchni podłogi   

14. Wyrównanie powierzchni ścian, sufitów i podłóg (gruntowanie, tynkowanie, 

szpachlowanie) 

  

15. Wykonanie podwieszonego sufitu z kasetonów oraz montaż kratek 

wentylacyjnych 

  

16. Malowanie pozostałej powierzchni ścian i całego sufitu zgodnie z technologią 

dla pomieszczeń sanitarnych 

  

17. Wymiana instalacji elektrycznej (tj.: przewodów elektrycznych oraz 

przewodów elektrycznych od łazienki do skrzynki elektrycznej, bezpieczników 

klapkowych, gniazdek, włączników) oraz oświetlenia 

  

18. Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej   

19. Montaż 5 sztuk dozowników do mydła w płynie,  2 sztuk dozowników do płynu 

do dezynfekcji rąk, 2 sztuk suszarek do rąk 

  

20. Montaż 5 sztuk luster (wymiary do uzgodnienia)   

21. Silikonowanie armatury i urządzeń sanitarnych, akrylowanie rogów ścian    

22. Wywóz wszystkich powstałych nieczystości z remontowanych łazienek   

23. Referencje z wykonania remontów w innych placówkach   

 

Kwota za wykonanie remontu dwóch łazienek (damskiej i męskiej) na drugim piętrze budynku 

Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Łomży  ul. Przykoszarowa 22,  o łącznej powierzchni  ok. 80 m2 i wysokości  pomieszczeń 

3,30 m: 

 

……………………………..PLN netto (słownie……………….) + ………………………PLN 

VAT (słownie ……………………). Łączna kwota ……………………… PLN brutto 

(słownie…………………………..) 

Oświadczam/(-my), że termin zapłaty za usługę po wystawieniu faktury wynosić będzie 

(właściwe podkreślić):  

A. do 7 dni kalendarzowych  

B. od 8 do 14 dni kalendarzowych 
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B. od 15 do 30 dni kalendarzowych  

 

Oświadczam/(-my), że materiały do wykonania w/w prac będą  materiałami Wykonawcy. 
 

Zamówienie zamierzamy wykonać sami bez udziału podwykonawców. 

Oświadczam/(-my), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

Oświadczam(-my), że żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z 

prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

Oświadczam(-my), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny 

na dzień składania ofert. 

 

Oświadczam(-my), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.1* 

  

 

Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w trakcie 

realizacji zamówienia są: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko tel./fax, adres e-mail) 

 

 

 

 

                                                 
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).  

1) 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 (usunięcie treści oświadczenia 

np. przez jego wykreślenie). 

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

Miejsce i data  Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej),  

w dokumencie upoważniającym 

do występowania  

w obrocie prawnym lub posiadających(ej) 

pełnomocnictwo 


