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                  zał. 1 do SWZ  

F O R M U L A R Z     O F E R T Y     
 

złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wartości zamówienia 

równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto do wartości zamówienia 

nieprzekraczającej kwot określonych na podstawie art. 3 ust.1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.), prowadzonego w 

oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług, dostawę towarów i 

roboty budowlane przez ZUK Sp. z o.o. z/s w Kiełczowie na: 

 

„Przebudowę pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych wraz z budową  

wewnętrznej instalacji gazu w budynku socjalno-warsztatowym Zakładu Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wilczycka 14 w Kiełczowie.” 
 

Nazwa i adres Oferenta: 

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

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

Telefon ..................................................        

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

Fax ........................................................ 

NIP ......................................................                                  

Regon .................................................. 

Nazwa banku i nr rachunku bankowego: ..................................................................................... 

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

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu składamy niniejszą ofertę zgodnie z SWZ                     

z dnia 03.09.2021 r. 

1. Oświadczam/y, iż Wykonawca uważa się za związanego swoją ofertą do czasu zawarcia 

umowy z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie  za najkorzystniejszą, lecz nie dłużej 

niż termin związania ofertą tj. 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. 

2. Oświadczam/y, iż Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym 

zgodnie z wymogami ustawowymi, 

3. Oświadczam/y, iż Wykonawca posiada niezbędne informacje potrzebne do właściwego 

wykonania dzieła będącego przedmiotem zamówienia, 

4. Oświadczam/y, iż Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonywania przedmiotu zamówienia, 

5. Oświadczam/y, że akceptujemy bez zastrzeżeń zawarty w SWZ projekt umowy                   

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w SWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Przedmiot zamówienia: 

1. Przebudowa pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych: 

▪ W zakresie rozbiórek przewiduje się: 

- rozbiórkę istniejących ścian działowych, zgodnie z częścią rysunkową opracowania, 

- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej oraz okiennej wraz z powiększeniem otworów 

zgodnie z częścią rysunkową opracowania, 

- demontaż istniejącego wyposażenia łazienki, 

- demontaż okładzin z płytek ceramicznych na posadzkach i ścianach; 

▪ W zakresie robót budowlanych przewiduje się: 

- wykonanie nowych ścian działowych, 

- wykonanie nowych drzwi do pomieszczeń, 

- montaż nowych urządzeń higieniczno-sanitarnych, 

- wykonanie nowej posadzki, 
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- malowanie ścian/pokrycie ścian płytkami ceramicznymi. 

Zakres branży instalacji sanitarnych obejmuje: 

▪ instalację kanalizacji sanitarnej, 

▪ instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, 

▪ instalację centralnego ogrzewania, 

▪ instalację wentylacji mechanicznej. 

Zakres branży instalacji elektrycznych obejmuje: 

▪ modernizację wskazanych w projekcie rozdzielnic elektrycznych, w celu ich 

dostosowania do zasilania projektowanej instalacji odbiorczej, 

▪ instalację oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, 

▪ instalację gniazd wtykowych, 

▪ zasilanie urządzeń stacjonarnych, 

▪ trasy kablowe, instalację  połączeń wyrównawczych 

 

2. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej: 

Budynek zasilany jest gazem GZ-50 poprzez istniejące przyłącze. Na elewacji budynku 

zlokalizowana została istniejąca natynkowa szafka gazowa. Wewnątrz szafki zamontować 

należy projektowany główny zawór odcinający i gazomierz. 

 

Instalację gazową projektuje się od natynkowej szafki gazowej z zaworem odcinającym. 

Szafkę zlokalizowana na ścianie budynku, ok. 0,8m nad terenem oraz ponad 0,5m od 

otworów okiennych i drzwiowych. Skrzynkę wyposażyć w drzwiczki metalowe z otworami 

wentylacyjnymi wzdłuż dolnej i górnej krawędzi, zamykane na klucz kominiarski. 

 

Odbiorniki gazu projektowane: 

▪ Kocioł gazowy dwufunkcyjny – 2 szt. – zapotrzebowanie gazu (GZ-50): 2 x 1,70 

Nm3/h 

Kotły zamontowane będą w pomieszczeniach: 

▪ 0.17 o powierzchni 3,10m2 oraz kubaturze 8.68m3, 

▪ 0.27 o powierzchni 3,79m2 oraz kubaturze 9.86m3. 

Całkowite zapotrzebowanie gazu dla budynku: 3,40 Nm3/h 

Przewody instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych czarnych, łączonych przez 

spawanie. Przewody gazowe wewnątrz budynku prowadzić nad tynkiem w odległości  2 cm 

od muru, mocując je uchwytami, co 2-2,5m. Nie prowadzić rur gazowych w ścianach 

(ewentualnie pod łatwo usuwalną masą tynkarską). Przejścia przez ściany wykonać w rurach 

ochronnych, przestrzeń uszczelnić elastycznym szczeliwem. Rozwiązania techniczne na 

etapie wykonawstwa powinny zapewnić samokompensację wydłużeń cieplnych rur oraz 

eliminować powstałe naprężenia. Należy utrzymać 0,4% spadek przewodów w kierunku 

przyborów. Instalację gazową przez przegrody budowlane prowadzić w stalowych rurach 

osłonowych o średnicy o dwie dymensje większe od rury przewodowej. Wolną przestrzeń 

uszczelnić masą uszczelniającą np. typu HILTI CP601S lub równoważne. 

Na zasilaniu gazem urządzenia grzewczego wymagany jest zawór gazowy kulowy, 

zamontowany w miejscu widocznym i łatwo dostępnym (zalecany również filtr gazowy). 

Przed przyborami należy zamontować zawory gazowe atestowane, posiadające wybitą na 

korpusie grupę bezpieczeństwa „B” i dopuszczenie do stosowania w Polsce. Wykonując 

instalację należy zachować średnice podane na rysunkach. 

 

Instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed uruchomieniem podlega sprawdzeniu przez 

wykonawcę w obecności przedstawiciela dostawcy gazu. Sprawdzeniu podlega: 

▪ Kontrola zgodności wykonania z projektem 
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▪ Kontrola jakości wykonania 

▪ Kontrola szczelności przewodów – szczelność sprawdzana przez napełnienie instalacji 

powietrzem o ciśnieniu 500 hPa. Przewód instalacji wypełnić w całej długości (bez 

przyborów) powietrzem. Miernikiem szczelności jest brak spadku ciśnienia 

mierzonego przy pomocy manometru tarczowego przez okres ok. 30 min. 

Uruchomienia instalacji dokonuje wyłącznie dostawca gazu po zawarciu umowy przez 

odbiorcę.  

Po wykonaniu próby szczelności rury oczyścić z rdzy i pokryć podwójną warstwą farby 

antykorozyjnej. 

 

Wykonawca oferuje dostawę będącego przedmiotem zamówienia za łączną: 

 

a) cenę netto wynoszącą …………………………. zł (słownie: ………………....………… 

………………………………………………………………………………………… złotych) 

b) podatek VAT w wysokości ….. % tj. ……………. zł (słownie: ………….…....………… 

………………………………………………………………………………………… złotych) 

c) cenę brutto wynoszącą ……………………….….. zł (słownie: ………...………………… 

…………………………………………………………………....…………………… złotych) 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia  w terminie określonym 

w SWZ z dn. 03.09.2021 r.  

 

 

Oferta zawiera ............ ponumerowanych i zaparafowanych stron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

( miejscowość i data )                                    ( podpis przedstawiciela oferenta )  

 

 

 

 

 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić 


