
Załącznik nr 1 
 
...................................................... 
Imię i nazwisko oferenta 
....................................................... 
Adres Oferenta 
........................................................ 
tel., mail 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA nr 1/FOB/2022 

 

 
L.p. 

 
Przedmiot zamówienia 

 
Koszt całkowity realizacji etapu V prac 

budowlanych 
(koszt brutto) 

 

1.  2.  3.  

1.  
Roboty budowlane: 

Suma z poniższych punktów od 1 do 31  

 

 

 

L.p. 

 

Przedmiot zamówienia 

 

Koszt jednostkowy prac budowlanych 

(koszt brutto) 

 

1.  2.  3.  

1.  

Murowanie ścian działowych w budynku 

mieszkalnym oraz brakujących ścian  

w budynku rehabilitacyjnym  

(o pow. 20m 2) 

 

2.  
Wykonanie instalacji elektrycznej 

podtynkowej w obu budynkach 

 

3.  

Wykonanie instalacji wod-kan oraz 

ppoż. w obu budynkach (bez el. 

armatury i białych montaży) 

 

4.  

Wykonanie tynków wewnętrznych  

wraz z parapetami wewnętrznymi w 

budynku rehabilitacji ★ 

 

5.  

Wykończenie warstw posadzek gresem 

lub wykładziną PVC w budynku 

rehabilitacji z pominięciem pom. 

sanitarnych ★ 

 

6.  

Roboty malarskie w budynku 

rehabilitacji ★ 

 



 

L.p. 

 

Przedmiot zamówienia 

 

Koszt jednostkowy prac budowlanych 

(koszt brutto) 

 

7.  

Wykonanie tynków wewnętrznych wraz 

z parapetami wewnętrznymi w budynku 

mieszkalnym z możliwością zamiany 

tynków na płyty g-k klejone lub 

montowane na ruszcie 

 

8.  
Roboty malarskie w budynku 

mieszkalnym 

 

9.  
Montaż odgromienia oraz płotków 

śnieżnych na dachach obu budynków 

 

10.  

Wykonanie posadzek w budynku 

rehabilitacji z warstwą termoizolacji oraz 

ogrzewania podłogowego 

 

11.  

Wykonanie posadzek w budynku 

mieszkalnym z warstwą termoizolacji 

oraz ogrzewania podłogowego 

 

12.  
Wykonanie instalacji wentylacji 

mechanicznej w obu budynkach 

 

13.  
Wykonanie instalacji klimatyzacji  

w budynku rehabilitacji 

 

14.  
Wykonanie suchej zabudowy ścianek 

kolankowych w budynku rehabilitacji 

 

15.  

Wykonanie instalacji niskoprądowych: 

przyzywowej, kontroli dostępu, 

internetowej, tv, telefonicznej, kamer  

w obu budynkach oraz na zewnątrz 

 

16.  
Wykonanie termoizolacji dachów w obu 

budynkach 

 

17.  
Wykonanie suchej zabudowy sufitów 

skośnych poddaszy w obu budynkach 

 

18.  

Wykończenie warstw posadzek gresem 

lub wykładziną PVC w budynku 

mieszkalnym z pominięciem pom. 

sanitarnych 

 



 

L.p. 

 

Przedmiot zamówienia 

 

Koszt jednostkowy prac budowlanych 

(koszt brutto) 

 

19.  
Wykonanie posadzek i ścian gresowych 

w pomieszczeniach sanitarnych 

 

20.  
Wykonanie sufitów podwieszanych  

w obu budynkach 

 

21.  
Wykonanie antresoli w kotłowni  

w budynku rehabilitacji 

 

22.  

Białe montaże, montaże armatury, 

zaworów, kranów, zlewozmywaków, el. 

wyposażenia łazienek, toalet, kuchni, 

pok. socjalnych w obu budynkach 

 

23.  

Montaż elementów instalacyjnych 

sufitowych: lamp, anemostatów, el. 

ewakuacji w obu budynkach 

 

24.  

Wykończenie elewacji zewnętrznej 

budynku mieszkalnego blachą na rąbek 

wraz z termoizolacją wełną mineralną. 

 

25.  
Montaż balustrad wewnętrznych w obu 

budynkach 

 

26.  
Budowa kanalizacji zewnętrznej wraz  

z montażem 2 zbiorników typu szambo 

 

27.  

Budowa chodników z systemem 

odprowadzania deszczówki wokół 

budynków 

 

28.  
Budowa drogi wewnętrznej wraz  

z miejscami postojowymi 

 

29.  

Budowa zewnętrznej instalacji 

elektrycznej z oświetleniem 

zewnętrznym i domofonem przy furtkach 

oraz bramie 

 

30.  
Budowa miejsca manewrowego do 

zawracania samochodów pożarniczych 

 



 

L.p. 

 

Przedmiot zamówienia 

 

Koszt jednostkowy prac budowlanych 

(koszt brutto) 

 

31.  

Niwelacja pozostałego terenu do 

zgodności z projektem 

zagospodarowania terenu 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż w dniu ....................... zapoznałem/-łam się z treścią zamówienia 

nr 1/FOB/2022 oraz, że spełniam wszystkie zawarte w nim wymogi dotyczące oferenta. 

Ponadto potwierdzam, że podana cena jednostkowa uwzględnia wszystkie prace 

i czynności oraz koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na 

warunkach określonych w ofercie (w tym koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego 

ponoszone przez Zamawiającego). 

 

 

Miejscowość, data         Podpis Oferenta 

 


