
FORMULARZ OFERTOWY 

 

 
 

dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych znajdującego 

się przy budynku Konstruktorska 1A. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 

Warszawa, NIP: 522-00-18-559, REGON: 142137128. 

 

2. WYKONAWCA: 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 

        

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres Wykonawcy 

  

  

 

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:  

 

 

Wykonawca  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  

Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do 

kontaktów 

 

 

 

4. Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą 

ofertę oświadczam, że: 

 

a. zapoznałem się z treścią opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami dla 

niniejszego zamówienia, 

 

b. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikami do niniejszego zamówienia,  

 

c. przystępując do konkursu na remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych znajdującego 

się przy budynku Konstruktorska 1A., oferuję realizację zamówienia na niżej podanych w 

tabeli cen jednostkowych warunkach cenowych: 

 

 

 

 

 

 



 

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

[brutto] 

Wartość 

[brutto] 

KOSZTORYS:  

1 KNR 4-04 

0804-01 

analogia 

Demontaż balustrad z 

kształtowników stalowych 

(stal nierdzewna) 

mb 20,000 
  

2 KNR-W 4-

01 0812-

05 uwaga 

p.tab. 

Rozebranie posadzek z płytek 

na zaprawie i kleju bez 

odzysku płytek 

m2 17,000 
  

3 KNR 4-01 

0211-01 

Skucie nierówności betonu 

przy głębokości skucia do 1 

cm- na potrzeby dowiązania 

się do schodów. 

m2 8,500 
  

4 KNR 9-24 

0101-04 

Ręczne oczyszczenie podłoża o 

powierzchni porowatej 

m2 17,000 
  

5 KNR 2-02 

1118-01 

Posadzki płytkowe z kamieni 

sztucznych układane na klej - 

przygotowanie podłoża 

m2 17,000 
  

6 NNRNKB 

202 1134-

01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży 

preparatami "CERESIT CT 17" 

i "ATLAS UNI GRUNT" - 

powierzchnie poziome 

m2 17,000 
  

7 KNR K-04 

0601-02 

Wykonanie izolacji poziomej 

przeciwwodnej (woda bez 

naporu) z zaprawy 

uszczelniającej Budoszczel-H 

m2 17,000 
  

8 KNR 2-02 

1118-10 

Posadzki płytkowe z kamieni 

sztucznych; płytki 60x60x2 

układane na klej metodą 

zwykłą 

m2 17,000 
  

9 KNR 2-02 

2109-04 

analogia 

Wykonanie okładzin ścianek i 

nakrywek cokołów. 

m 19,500 
  

10 KNR K-04 

0403-03 

Impregnacja okładzin 

ceramicznych, klinkierowych i 

kamiennych 

m2 17,000 
  

11 KNR 4-01 

0108-09 

0108-10 

Wywiezienie gruzu 

spryzmowanego samochodami 

skrzyniowymi na odległość 25 

km 

m3 2,000 
  

12 KNR 2-02 

1209-01 

Balustrady tarasowe z 

pochwytem stalowym- montaż 

zdemontowanych wcześniej 

balustrad. 

mb 20,000 
  

Kosztorys razem brutto: 

 



d. Oferowany okres gwarancji wynosi: …………………… miesięcy (przy czym minimalny okres 

gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy). 

 

e. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,  

 

Podpis(y): 

Lp. Data  Nazwisko i imię osoby (osób) 

uprawnionej(ych) 

Podpis(y) osoby(osób) 

uprawnionej (ych) 

 

 

   

 

 

   

 


