




Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro. 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

Nazwa zamawiającego: Gmina Rzgów-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Adres zamawiającego: ul. Konińska 8 

Kod Miejscowość:  62-586 Rzgów 

Telefon:  63 2419591 

Faks:  63-2419790 

Adres strony internetowej:  www.gminarzgow.pl 

Adres poczty elektronicznej:  opsrzgow@gazeta.pl 
 

Sprawę prowadzi: Joanna Stałanowska 

Numer sprawy: GOPS.252.2.2020 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

„Adaptacja pomieszczenia na łazienkę i zaplecze w budynku Szkoły Podstawowej w Rzgowie,  

ul. Konińska 6, 62-586 Rzgów”. 

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe. 

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY 

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

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

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

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cenę netto:....................................zł. 

słownie netto: ...................................................................................................................................zł. 

cenę brutto:..................................zł. 

słownie brutto: ..................................................................................................................................zł. 

podatek VAT:...............................zł. 

słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. 

2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia: …………………………………. 

b) warunki płatności :..................................., 

c) okres gwarancji............................................................., 

d) ..................................................................., 

3. Oświadczam, że: 

· zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

· zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag 

· w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w 

specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 



4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach. 

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1. .................................................................... 

2. ................................................................... 

*) niepotrzebne skreślić 

 

 

................................dn. ............................   

 

 

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

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 



Załącznik nr 2 

PRZEDMIAR ROBÓT 

 

 

Przedmiar robót 

Nazwa Jednostka Ilość 
postawienie ścianki z regipsu m2 23 
położenie płytek i terakoty m2 25 
szpachlowanie sufitu i ścian m2 43 
malowanie farbą emulsyjną m2 43 
wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegły sztuki 1 
wykucie bruzdy w ścianie i obsadzenie nadproża 

drzwiowego dwustronnie  
sztuki 1 

dodatkowe rozprowadzenie instalacji elektrycznej m.b. 30 

doprowadzenie i odprowadzenie wody do WC i 

umywalki oraz montaż umywalki z baterią dla osób 

niepełnosprawnych 

sztuki 1 

zamontowanie miski ustępowej dla osób 

niepełnosprawnych  
sztuki 1 

montaż drzwi wejściowych aluminiowych z 

korytarza 
sztuki 1 

montaż drzwi przejściowych z pokoju socjalnego do 

korytarza 

 

sztuki 1 

 

 


