
 

 

Szkoła Podstawowa nr 51 

im. Jana Pawła II w Lublinie 

ul. Bursztynowa 22,  

20-576 Lublin 

tel.(81) 527 88 80; fax: (81) 527 81 04 

 

Lublin, dnia 08.01.2020r. 

 

Znak sprawy BK.III.261.1.2020 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Lp. 

 

 

 

 

ASORTYMENT 

 

 

 

 

J. 

M. 

 

 

 

 

 

Planowana 

ilość  

 

 

 

Cena 

jednostkowa  

netto (zł)  

 

 

WARTOŚĆ 

NETTO (zł)   

 

 

 

STAWKA 

VAT 

 

 

 

WARTOŚĆ 

VAT (zł) 

 

 

 

 

 

 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

(zł) 

 

 

1.  Schowanie kabli 
położonych 
natynkowo w ścianie 

Mb 30      

2. Doprowadzenie 
zasilania i wykonanie 
nowych gniazd 
elektrycznych i 
wyłącznika 
oświetlenia 
podszafkowego. 

Przeniesienie 
gniazda 
elektrycznego na 
ścianie bocznej przy 
zabudowie 
kuchennej z wys. 
30cm na wys. 145cm 
od podłogi w 
odległości 20 cm od 
krawędzi ściany. 

Przeniesienie 
wyłącznika przy 
drzwiach na drugą 
stronę drzwi. 

Wykonanie gniazd 
do stanowisk 
komputerowych wg 
zapotrzebowania 
(elektrycznych, 
komputerowych lub 
internetowych) przy 

szt 16      



planowanych 
stolikach 
komputerowych i 
drukarkach. 

 

 

3. Gładź 

 

M2 98      

4. Wykonanie 
zabudowy rur co 

Mb 10      

5. Montaż płytek M2 5      

6. Malowanie M2 144      

7. Montaż wykładziny 
(bez materiału) 

M2 56      

8. Montaż listw 
przypodłogowych 
(bez materiału) 

Mb 30      

9. Montaż kratek Szt 7      

10. Wyrównanie ścian 
pod meble 

Kpl       

11. Tynkowanie 
dodatkowych bruzd 

Kpl       

12. Kanalizacja urwanej 
rurki (naprawa) 

Kpl       

13. Elektryk –dodatkowe 
czynności 
wynikające z 
projektu 

Kpl       

14. Elektrozaczep drzwi Kpl       

15. Montaż kwadratów 
wyciszających 

Kpl       

 

RAZEM 

       

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Dane wykonawcy:  

 

Nazwa: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………..………………………………………………………………………. 

 Siedziba 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. …………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

e-mail  ………………………………………………………………………………………………  

telefon  ……………………………………………………………………  

fax  ……………………………………………………………………  

Numer REGON……………………………………………………………………  

Numer NIP ……………………………………………………………………  

W nawiązaniu do zapytania ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę 

………………………….zł brutto PLN  

słownie złotych: 

……………………………………………………………………………………………………………  

1. Oświadczam, że w/w oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane  z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy, stanowiącym  załącznik do 

postępowania,  został on przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wybrania 

naszej oferty do podpisania umowy na zawartych w niej warunkach, w miejscu 

 i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.   

3.  Oświadczam, że:   

a. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia; 

b. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem; 

c. dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  

d. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia;  

e.  e. oświadczam, iż przyjmuje do realizacji postawione przez Zamawiającego, w 

zapytaniu ofertowym, warunki. 

4.  Zamówienie zamierzam wykonać w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty 

5. Oświadczam, ze jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania 

            ofert.  

 

………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

 

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

 

 


