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Nr sprawy: ZP/271/5/2012  
Znak: ZP/271/5/115/2012 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTO ŚCI MNIEJSZEJ NI Ż 
KWOTY OKRE ŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 

UST. 8 USTAWY Z DN. 29.01.2004r. –PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) 

 
Data ……………………… 

Dane dotyczące wykonawcy: 
 
 Nazwa /firma/albo imiona i nazwiska: ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..  
 Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy ……………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………. 
Województwo.......................................................Powiat ............................................................ 
Nr telefonu .............................................. Nr faksu...................................................................... 
Nr nip....................................................... Nr regon .................................................................... 
 
Dane dotyczące zamawiającego: 
Nazwa zamawiającego: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku 
Ulica: Wieluńska 50  
Kod, miejscowość: 97-360 Kamieńsk 
Nip:772-10-01-631, regon 590328019 
Tel., faks:  (044) 6817 136, (044) 6817 136. 
Strona internetowa: www.bip.kamiensk.com.pl 
 
Zobowiązania wykonawcy: 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: tzn. dostarczyć wymienione w poniższej 
tabeli materiały budowlane wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby 
zamawiającego, do zadań budowlanych polegających na termomodernizacji budynku i dachu 
Urzędu Miejskiego przy ul. Wieluńskiej 50 w Kamieńsku oraz termomodernizacji budynku 
komunalnego przy ul. Wieluńskiej 25 w Kamieńsku , zgodnie z obowiązującymi normami i 
specyfikacjami technicznymi, w tym i  według cen: 
 
L.
P. 

Nazwa materiału 
/Nazwa materiału 

równoważnego 

Jedn. 
miary 

Nakłady Cena jedn. 
netto w zł. 

Wartość 
netto w zł. 

Staw-
ka Vat 

1 Zaprawa klejowa sucha, 
wodoodporna, mrozoodporna do 
płyt styropianowych, workowana 
po 25 kg,  np. IZOLBET. 
/ ……………………………… 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

kg. 13900   23% 

2 Płyty styropianowe o gr. 15 cm, 
wym. 100 cm x 50 cm. 

m3. 90   23% 

3 Kołki do styropianu ø 10 mm,  
dł. 20 cm. 

szt. 4850   23% 
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4 Siatka z włókna szklanego, wyrób 
polski,  gat. I, masa 
powierzchniowa 145/m2, rodzaj 
splotu gazejski, dł. rolki 50m, 
szer.1m,  np. POLKONI. 
/ ……………………………… 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

m2. 1500   23% 

5 Preparat gruntujący pod akrylowe 
masy tynkarskie, np. PERMURO 
pod tynk koloru jasny szary-  
K 11710  po 10 litrów (zużycie 
nie mniej niż 0,25 l./1m2). 
/ ……………………………… 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

lit. 100   23% 

6 Preparat gruntujący pod akrylowe 
masy tynkarskie, np. PERMURO 
pod tynk koloru średni szary-  
K 11770 po 10 litrów (zużycie nie 
mniej niż 0,25 l./1m2). 
/ ……………………………… 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

lit. 60   23% 

7 Preparat gruntujący pod akrylowe 
masy tynkarskie, np. PERMURO 
pod tynk  koloru ciemny szary-  
K 11780 po 10 litrów (zużycie nie 
mniej niż 0,25 l./1m2). 
/ ……………………………… 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

lit. 20   23% 

8 Preparat gruntujący pod akrylowe 
masy tynkarskie, np. PERMURO 
pod tynk  koloru kremowego-  
K 10070 po 10 litrów (zużycie nie 
mniej niż 0,25 l./1m2). 
/ ……………………………… 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

lit. 30   23% 

9 Preparat gruntujący pod akrylowe 
masy tynkarskie, np. PERMURO  
pod tynk koloru pomarańczowego 
- K 12550 po 10 litrów (zużycie 
nie mniej niż 0,25 l./1m2). 
/ ……………………………… 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

lit. 10   23% 
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10 Preparat gruntujący pod akrylowe 
masy tynkarskie, np. PERMURO 
pod tynk koloru jasny żółty- K 
10370 po 10 litrów (zużycie nie 
mniej niż 0,25 l./1m2). 
/ ……………………………… 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

lit. 180   23% 

11 Akrylowa masa tynkarska  np. 
PERMURO o grubości ziarna 1,5 
mm , po 25 kg (zużycie nie mniej 
niż 1,92 kg/1m2), koloru jasny 
szary- K 11710. 
/ ……………………………… 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

kg. 850   23% 

12 Akrylowa masa tynkarska  np. 
PERMURO o grubości ziarna 1,5 
mm , po 25 kg (zużycie nie mniej 
niż 1,92 kg/1m2), koloru średni 
szary- K 11770. 
/ ……………………………… 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

kg. 475   23% 

13 Akrylowa masa tynkarska  np. 
PERMURO o grubości ziarna 1,5 
mm , po 25 kg (zużycie nie mniej 
niż 1,92 kg/1m2), koloru ciemny 
szary- K 11780. 
/ ……………………………… 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

kg. 100   23% 

14 Akrylowa masa tynkarska  np. 
PERMURO o grubości ziarna 1,5 
mm , po 25 kg (zużycie nie mniej 
niż 1,92 kg/1m2), koloru 
kremowego- K 10070. 
/ ……………………………… 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

kg. 225   23% 

15 Akrylowa masa tynkarska  np. 
PERMURO o grubości ziarna 1,5 
mm , po 25 kg (zużycie nie mniej 
niż 1,92 kg/1m2), koloru 
pomarańczowego- K 12550. 
/ ……………………………… 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

kg. 25   23% 
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16 Akrylowa masa tynkarska np. 
PERMURO o grubości ziarna 1,5 
mm, po 25 kg (zużycie nie mniej 
niż 1,92 kg/1m2), koloru jasny 
żółty-K 10370. 
/ ……………………………… 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

kg. 1525   23% 

17 Płyta styropianowa o grubości  
5 cm, wym. 100 cm x 50 cm. 

m3. 30   23% 

18 Narożnik aluminiowy z siatką do 
elewacji o dł. 2,5 m. 

szt. 200   23% 

19 Farba olejna nawierzchniowa 
koloru brązowego po 5 litrów,  
np. ŚNIEŻKA . 
/ ……………………………… 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

lit. 25   23% 

20 Papa termozgrzewalna 
nawierzchniowa (na SMS 200)  
o grubości  5,2 mm, szer. 1m i  
dł. 5m - rolka. 

m2. 400   23% 

21 Styropapa (dach-podłoga) o 
grubości 15 cm, wym. 1,0m x 
1,0m. 

m2. 350   23% 

22 Izohan Styrotex (lepik do 
styropapy) po 10 kg. 

kg. 250   23% 

23 Rynny poziome (dachowe) z PVC 
ø 125 mm koloru brązowego- 
metrówki. 

m. 120   23% 

24 Rynny pionowe (spustowe)   
z PVC ø 125 mm koloru 
brązowego-metrówki. 

m. 60   23% 

25 Uchwyty rynny z PVC  ø 125 mm 
koloru brązowego. 

szt. 250   23% 

26 Narożniki rynny  z PVC  ø 125 
mm, wewn. koloru brązowego. 

szt. 15   23% 

27 Narożniki rynny  z PVC  ø 125 
mm, zewn. koloru brązowego. 

szt. 15   23% 

28 Leje spustowe z PVC  ø 125 mm 
koloru brązowego. 

szt. 15   23% 

29 Złączki rynny z PVC  ø 125 mm 
koloru brązowego. 

szt. 50   23% 

30 Denka rynny z PVC  ø 125 mm 
koloru brązowego. 

szt. 20   23% 

31 Obejmy do rur spustowych z 
PVC ø 90 mm koloru brązowego. 

szt. 40   23% 

32 Kolanka z  PVC  ø 90 mm koloru 
brązowego. 

szt. 20   23% 

33 Blacha powlekana płaska, 
połyskowa, koloru brązowego  
o grubości 0,5 cm, wym. 
szer.125 cm x dł. 200 cm. 

m2. 225   23% 
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34 Wkręty farmerskie 
samogwintujace koloru 
brązowego, wym. ø 4,8 mm, 
dł.3,5 cm. 

szt. 2100   23% 

35 Deski wiatrowe sosnowe, wym. 
5,0 m x 0,14 m x 0,032 m. 
 

szt. 67   23% 

36 Impregnat do drewna koloru 
zielonego po 5 litrów. 

lit. 10   23% 

37 Gwoździe budowlane:  
3 calowe-6 kg,  
4 calowe-5 kg. 

kg. 11   23% 

38 Wkręty czarne montażowe do 
desek  ø 4 mm, dł. 5 cm. 

szt. 300   23% 

39 Złącza kątowe metalowe 
ocynkowane, wym. 
50mm x 50mm x 350mm. 

szt. 200   23% 

40 Tarcza do cięcia metalu ø 230 
mm. 

szt. 30   23% 

41 Elektrody o średnicy 4 mm. 
 

szt. 100   23% 

42 Rozpuszczalnik uniwersalny po 5 
litrów. 

lit. 15   23% 

43 Papier ścierny o gr. 40 mm, szer. 
20 cm, dł.50cm-rolka. 

rolka 10   23% 

44 Wełna mineralna na włóknie 
szklanym o gr.15 cm,  
przepuszczalność- 0,039 
(λD=W/(m•K), szer.1,0m x 
dł.6,0m=1 rolka. 

rolka 32   23% 

45 Folia paroizolacyjna koloru 
żółtego o gr. 0,2 mm, 2,0 m.szer.  
x 50m.dł. = 1 rolka. 

rolka 5   23% 

46 Sznurek ze sztucznego włókna, 
koloru białego o gr. ø 4 mm, 
1 rolka=0,5kg. 

rolka 18   23% 

47 Płyta OSB o gr. 12 mm, 
wym.125cm x 250 cm. 

szt. 60   23% 

48 Listwy drewniane sosnowe do 
mocowania płyty OSB, wym. 
5,0m x 0,1m x 0,025m . 

szt. 120   23% 

49 Cement portlandzki 
wieloskładnikowy 32,5R-II, 
workowany po 25 kg. 

kg. 250   23% 

50 Zaprawa tynkarska workowana 
po 25 kg, np. IZOLBET. 
/ ……………………………… 
………………………………. 
………………………………. 

kg. 200   23% 

51 Płyty styropianowe (fasada) o gr. 
10 cm , wym. 100 cm x 50 cm. 

m3. 18   23% 

52 Krawędziaki sosnowe (dł. 5-
metrowe), wym. 0,14m x 0,14m. 

szt. 7   23% 

53 Farba fasadowa do malowania 
tynku koloru białego po 5 litrów, 
np. FARBY KABE. 

lit. 5   23% 
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/ ……………………………… 
………………………………. 
………………………………. 

54 Farba fasadowa do malowania 
tynku koloru brązowego po 5 
litrów, np. FARBY KABE. 
/ ……………………………… 
………………………………. 
………………………………. 

lit. 5   23% 

55 Preparat wzmacniający podłoże 
(unigrunt) po 5 litrów. 

lit. 400   23% 

56 Kołki SM ø 10 mm x 120 mm. 
 

szt. 100   23% 

 
Ogólna wartość netto wynosi .........................................zł  
(słownie: .....................................................................................................................................) 
Ogólna wartość podatku VAT(23%) wynosi ...........................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
Ogólna wartość  brutto wynosi ..........................................zł 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
 
Oświadczam, że : 
- zapoznałem się z warunkami wymienionymi w SIWZ oraz załącznikami i przyjmuje je 

bez zastrzeżeń, 
- treść dokumentów wytworzonych przez zamawiającego (wzór formularza 

ofertowego, umowy i oświadczeń,) w niniejszym postępowaniu publicznym nie 
została przeze mnie zmieniona  

- uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu 
składania ofert, zgodnie ze SIWZ, 

- cena nie ulega zmianie przez okres związania z ofertą, 
- akceptuję warunki umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję się w 

przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym 
przez zamawiającego, 

- okres gwarancji wynosi ……………………………………………………………. m-cy, 
- zobowiązuję się wykonać zamówienie do 31.08.2012r., 
- termin płatności faktur wynosi do 30 dni licząc od dnia wystawienia faktury, 
-    zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale podwykonawcy/-ów, w części zamówienia/  
     w całości zamówienia*(opis): 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….... 
 
Dotyczy / nie dotyczy * - Oświadczam, że :  
- oferowane przeze mnie materiały budowlane są równoważne do materiałów 

wymienionych w tabeli powyżej i posiadają te same parametry jakościowe (fizyko-
chemiczne) i wydajnościowe. 

 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
Nazwa i adres firmy…………………………………………………………………………… 
Nazwisko, imię .......................................................................................................................... 
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Stanowisko ................................................................................................................................ 
Telefon...................................................Fax.............................................................................. 
Zakres: 
- do reprezentowania w postępowaniu* 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy* 
 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
1. Oświadczenie wg art. 22 ust. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
2. Zaakceptowany wzór umowy. 
3. Oświadczenie wg art. 24 ust.1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
4. ……………………………………………………………………………………………. 
5. …………………………………………………………………………………………….. 
6. …………………………………………………………………………………………….. 
7.   …………………………………………………………………………………………….. 
 
Zastrzeżenie oferenta 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Inne informacje oferenta:  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

______________________________________ 
(imię i nazwisko  

oraz  podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


