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Załącznik nr 2 

FORMULARZ OFERTOWY 

                                                                                

1. Nazwa i siedziba Wykonawcy:  

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

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

NIP: …………………………………….. 

Tel/fax: …………………………………. 

E:mail: ………………………………….. 

 

1. Nazwa i siedziba Zamawiającego/ odbiorcy: 

 

Gmina Miejska Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3,  21-500 Biała 

Podlaska,  NIP: 537 – 23 – 35 – 662  

ODBIORCA/miejsce wykonania: Zespół Szkół  Ogólnokształcących  im. Józefa I 

Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, ul. Kraszewskiego 1 

 

W nawiązaniu do zaproszenia do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

w zapytaniu ofertowym oferujemy wykonanie prac remontowych w budynku pływalni 

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących  obejmujących: 

1. układanie płytek ceramicznych w niecce basenowej - 312 m
2
 

- wyrównanie powierzchni podłoża zaprawą samopoziomującą; 

- położenie  hydroizolacji; 

- wykonanie gruntowania powierzchni; 

- mocowanie płytek okładziny podłogowej z fugowaniem; 

2. układanie płytek ceramicznych wokół niecki basenowej (plaża) – 225 m
2
 

- wyrównanie powierzchni podłoża zaprawą samopoziomującą; 

- położenie hydroizolacji; 

-wykonanie gruntowania powierzchni 

-mocowanie płytek  okładziny podłogowej z fugowaniem; 

3. układanie płytek ceramicznych na ścianach wkoło basenu - 183m
2
 

- równanie ścian; 

- zagruntowanie ścian; 
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- mocowanie płytek okładziny ściennej z fugowaniem; 

4. tynkowanie ścian (nowe tynki) – 161m2 

- położenie tynków; 

- malowanie ścian; 

5. wymiana ścianki działowej z aluminium na poczekalni pływalni (szer.5540x2637 wys.) 

- wymiana okien 2 szt. 

- wymiana drzwi 1 szt. 

6. wymiana kratek ściekowych 50  mb . 

7. wymiana kratek wentylacyjnych 13 szt. 

 

1. Koszt robocizny, materiały Zamawiającego  

 

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

słownie: ........................................................................................................................................  

kwota VAT: ……………………..zł. 

kwota netto: ……………………..zł. 

 

Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni. 

Oświadczamy, że akceptujemy termin zapłaty nie krótszy jak 21 dni od wykonania prac 

remontowych w budynku  pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Józefa I. 

Kraszewskiego  oraz poprawnego wystawienia faktury Zamawiającemu.  

Załączniki do oferty: 

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

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

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

 

Oferta wraz z załącznikami składa się z ....................... stron kolejno ponumerowanych 

 

 

............................ , ............................. 

/miejscowość i data/ 

 

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

podpis wykonawcy / upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy 

 


