
                                                 

Załącznik Nr 3 

WTZ/ZAM/PUBL/4/2020   

........................................, ..................... 
                                                                                                                             miejscowość, data 

...................................................... 
Nazwa i adres Wykonawcy/Pieczęć 

FORMULARZ OFERTY 
 

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

Forma prowadzonej działalności : ........................................................................................................... 

Adres : ................................................................................................................................................. 

Województwo : ..................................................................................................................................... 

Tel / Fax / e-mail : ................................................................................................................................ 

NIP : ........................................... REGON : .......................................................................................... 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: REMONT POMIESZCZEŃ 

WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KĘTRZYNIE – POSTĘPOWANIE II, znak WTZ/ZAM/PUBL/4/2020 

przesłane e-mailem, oferujemy wykonanie roboty budowlanej w zakresie określonym zapytaniem ofertowym 

za cenę ryczałtową: 
 

.......................................................... zł (netto bez podatku VAT) 

.......................................................... stawka VAT 

.......................................................... zł kwota podatku VAT 

.......................................................... zł (cena brutto z podatkiem VAT) 

(słownie..........................................................................................................................................................................................  złotych) 

Na powyższą cenę składają się następujące koszty: 

Nr. 
Pom. 

Parter Metraż j/m c.j. j/m Cena netto Cena brutto 

0.12 Kierownik 12,40 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 51,16 

m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 51,16 

m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 51,16 m2   m2     

0.08 Korytarze 73,90 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  
Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

258,65 m2   l     



                                                 

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

258,65 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

258,65 m2   m2     

0.11 Księgowa 11,60 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

49,96 m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

49,96 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

49,96 m2         

Układanie paneli podłogowych 

  

Panele podłogowe 11,60 m2   m2     

Podkład pod panele 11,60 m2   m2     

Listwy przypodłogowe PCV do paneli 11,60 m2   mb     

Listwa progowa       m     

Robocizna 11,60 m2   m2     

0.09 Pomieszczenie sanitarne 6,50 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania  ścian 
i sufitów farba lateksowa 

51,92 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

51,92 m2   m2     

0.10 Pracowania ceramiczna 13,00 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

56,50 m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

56,50 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

56,50 m2   m2     

Układanie plytek 

  

Płytki na podłogę 13,00 m2   m2     

Fuga 13,00 m2   kg     

Klej do płytek 13,00 m2   kg     

Preparat gruntujący 13,00 m2   kg     

Robocizna 13,00 m2   m2     

0.06 Pracowania Dziewiarska 17,80 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

63,92 m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

63,92 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

63,92 m2   m2     

Układanie plytek 

  
Płytki na podłogę 17,80 m2   m2     

Fuga 17,80 m2   kg     



                                                 

Klej do płytek 17,80 m2   kg     

Preparat gruntujący 17,80 m2   kg     

Robocizna 17,80 m2   m2     

0.01 Pracowania kuchnia 16,00 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

56,00 m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

56,00 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

56,00 m2   m2     

0.15 Pracowania krawiecka 16,90 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

62,86 m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

62,86 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

62,86 m2   m2     

Układanie plytek 

  

Płytki na podłogę 16,90 m2   m2     

Fuga 16,90 m2   kg     

Klej do płytek 16,90 m2   kg     

Preparat gruntujący 16,90 m2   kg     

Robocizna 16,90 m2   m2     

0.05 Pracowania plastyczna 28,00 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

98,00 m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

98,00 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

98,00 m2   m2     

Układanie plytek 

  

Płytki na podłogę 28,00 m2   m2     

Fuga 28,00 m2   kg     

Klej do płytek 28,00 m2   kg     

Preparat gruntujący 28,00 m2   kg     

Robocizna 28,00 m2   m2     

0.03 Pracowania stolarska 26,30 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

96,95 m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

96,95 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

96,95 m2   m2     

Układanie plytek 



                                                 

  

Płytki na podłogę 26,30 m2   m2     

Fuga 26,30 m2   kg     

Klej do płytek 26,30 m2   kg     

Preparat gruntujący 26,30 m2   kg     

Robocizna 26,30 m2   m2     

0.04 Pracowania ślusarska 27,30 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

87,36 m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

87,36 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

87,36 m2   m2     

Układanie plytek 

  

Płytki na podłogę 27,30 m2   m2     

Fuga 27,30 m2   kg     

Klej do płytek 27,30 m2   kg     

Preparat gruntujący 27,30 m2   kg     

Robocizna 27,30 m2   m2     

0.07 Pracowania Umiejętności społecznych 7,40 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

37,74 m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

37,74 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

37,74 m2   m2     

0.13 Psycholog 6,00 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

36,82 m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

36,82 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

36,82 m2   m2     

0.02 Świetlica/Jadalnia 49,20 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

182,04 m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

182,04 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

182,04 m2   m2     

0.14 Pomieszczenie gospodarcze 9,00 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  
Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

42,64 m2   l     



                                                 

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

42,64 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

42,64 m2   m2     

Układanie plytek 

  

Płytki na podłogę 9,00 m2   m2     

Fuga 9,00 m2   kg     

Klej do płytek 9,00 m2   kg     

Preparat gruntujący 9,00 m2   kg     

Robocizna 9,00 m2   m2     

suma ogółem - PARTER 321,30  m2          
 

       
 

       
 

       
Nr. 

Pom. 
Piwnica Metraż j.m c.j. j.m Cena netto Cena brutto 

-1.01 Sala Kominkowa 30,10 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

84,28 m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

84,28 m2   l     

Robocizna- wykonanie przez 
uczestników WTZ 

84,28 m2   m2     

-1.09 Pomieszczenia magazynowe  12,10 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

48,40 m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

48,40 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

48,40 m2   m2     

Układanie plytek 

  

Płytki na podłogę 12,10 m2   m2     

Fuga 12,10 m2   kg     

Klej do płytek 12,10 m2   kg     

Preparat gruntujący 12,10 m2   kg     

Robocizna 12,10 m2   m2     

-1.02 Korytarz 8,10 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

25,11 m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

25,11 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

25,11 m2   m2     

-1.03 Pomieszczenia magazynowe  7,20 m2         

Malowanie ścian i sufitów 



                                                 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

36,00 m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

36,00 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

36,00 m2   m2     

Układanie plytek 

  

Płytki na podłogę 7,20 m2   m2     

Fuga 7,20 m2   kg     

Klej do płytek 7,20 m2   kg     

Preparat gruntujący 7,20 m2   kg     

Robocizna 7,20 m2   m2     

-1.04 Pomieszczenia magazynowe  4,60 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

27,60 m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

27,60 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

27,60 m2   m2     

Układanie plytek 

  

Płytki na podłogę 4,60 m2   m2     

Fuga 4,60 m2   kg     

Klej do płytek 4,60 m2   kg     

Preparat gruntujący 4,60 m2   kg     

Robocizna 4,60 m2   m2     

-1.08 Szatnia/Pom. Magazynowe  11,60 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

46,40 m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

46,40 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

46,40 m2   m2     

Układanie plytek 

  

Płytki na podłogę 11,60 m2   m2     

Fuga 11,60 m2   kg     

Klej do płytek 11,60 m2   kg     

Preparat gruntujący 11,60 m2   kg     

Robocizna 11,60 m2   m2     

-1.05 Pomieszczenia magazynowe 5 17,30 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

60,55 m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

60,55 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

60,55 m2   m2     



                                                 

Układanie plytek 

  

Płytki na podłogę 17,30 m2   m2     

Fuga 17,30 m2   kg     

Klej do płytek 17,30 m2   kg     

Preparat gruntujący 17,30 m2   kg     

Robocizna 17,30 m2   m2     

-1.07 Korytarz 8,30 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

30,71 m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

30,71 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

30,71 m2   m2     

-1.06 Sala gimnastyczna 42,60 m2         

Malowanie ścian i sufitów 

  

Dostarczenie farb do malowania 
sufitów i ścian dwukrotnie - farba 
grunt 

149,10 m2   l     

Dostarczenie farb do malowania ścian 
-farba kolor 

149,10 m2   l     

Robocizna-wykonanie przez 
uczestników WTZ 

149,10 m2   m2     

suma ogółem PIWNICA POZIOM -1 141,90  m2          
 

       
 

       

 

 

Powierzchnia 
remontowana 

Cena 
netto 

Cena brutto 

  
 Parter ogółem 321,30     
 Piwnica ogółem 141,90     

 SUMA RAZEM WSZYSTKICH ROBÓT  
(wartość należy przenieść do formularza ofertowego)       

 
       

Jednocześnie oświadczamy, że: 

1. Przedmiot zamówienia wykonamy do 20 listopada 2020 roku. 

2. Udzielamy na wykonaną robotę budowlaną 24 miesięcznej gwarancji. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

otrzymaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. W cenie ryczałtowej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

Zaproponowana w ofercie cena będzie gwarantowała całościowe wykonanie roboty oraz 

będzie prowadziła do osiągnięcia efektu w postaci gotowego do eksploatacji i użytkowania 

placu. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu 

składania ofert. 



                                                 

7. Oferta nie zawiera / zawiera* (*niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie 

zawarte są w odrębnym dokumencie oznaczonym nazwą: ………………………………………………………………. 

[wraz z ofertą należy złożyć uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1010 ze zm.)] 

8. Przedstawione w projekcie umowy warunki płatności akceptujemy. 
 

 

Adres do korespondencji: 

Osoba do kontaktu ......................................................................................................... 

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

telefon/fax ................................................................................................................. ....... 

e-mail ........................................................................................................................ ........ 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 kk oraz 305 kk. 

 

......................................, dnia ............................. 2020 r.     

 

 

……………………………………………………………… 

Podpis(y) osób upoważnionych do składania  

 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

 


