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Załącznik Nr 1 do SWZ 

 

OFERTA 
 

 
 

Nazwa Wykonawcy: 
....................................................................................................................................... 
 

Adres Wykonawcy: 
......................................................................................................................................... 
 

Numer telefonu: ................................................ , Numer faksu: ................................................. 
. 

Numer NIP: ...................................................... , Adres e-mail:………………………..…………… 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego o 

łącznej powierzchni ok. 25 m2 do modernizowanego budynku przy ul. 4 Pułku Piechoty 

Wojska Polskiego 2; w Puławach”.  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 45421132-8 – instalowanie okien. 

 

Dostawy objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w ramach projektu pn.: „Poprawa 

efektywności energetycznej przedsiębiorstwa OPEC Sp. z o. o. w Puławach” (Działanie 15.1) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

NA LATA 2014-2020, w związku z wnioskiem o dofinansowanie nr RPLU.15.01.00-IP.01-

06-001/22. 

 

Nawiązując do postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie 

przetargu nieograniczonego, o którym mowa w § 5 Regulaminu wewnętrznych procedur 

zawierania umów w ramach dofinansowania z POIiŚ 2014-2020 przez OPEC Sp. z o.o.  

w Puławach. 

Niniejszym zgłaszamy przystąpienie do przetargu nieograniczonego i oferujemy dostawę i 

montaż stolarki okiennej będącej przedmiotem zamówienia za cenę ryczałtową: 

Brutto  ……………………… w tym VAT ……………………. Netto ………………………. 

(Słownie zł. …………………………………………………………….brutto) 

Kalkulację ceny netto przedstawia kosztorys uproszczony zamieszczony na stronie 

następnej: 
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Nr Nazwa 
Jedn. 
miar 

Ilość 
Cena 
jedn. 

Wartość 

1 Roboty rozbiórkowe         

1 

KNR 2-02 1003-6 

1m2 25,37 

    

Okna zespolone jednodzielne jednorzędowe o pow.do 

2,0 m2 analogia: (demontaż okien) [R=0,5: S=0,5] 

2 Wywóz i utylizacja gruzu         

2 

KNR 4-04 1101-3 

1m3 5,2 

    

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 

załadunku i wyładowaniu - transport gruzu  

samochodem dostawczym na odl. 1 km 

3 

KNR 4-04 1101-3 

1m3 5,2 

    

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 

załadunku i wyładowaniu -nakłady uzupełniające na 

każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu 

samochodem dostawczym ponad 1 km [S=10] 

4 
0-0 

1m3 5,2 
    Utylizacja gruzu na składowisku odpadów 

3 Montaż stolarki okiennej         

5 
KNR 2-02 WACETOB 1018-4 

1m2 25,37 
    Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z PCV 

6 

KNR 2-02 506-1 

100m2 0,05 

    

Obróbki przy szerokości o rozwinięciu do 25 cm 

analogia: (Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej) 

  RAZEM 
    

 

 

………………………………..     …………………………………………………………..… 
Miejscowość, data      podpis osoby reprezentującej Wykonawcę 


