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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy 
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.............................. 

dnia 

OFERTA DLA 

AGNIESZKI STEHLIK RESTAURACJA MOJA PASJA 

UL. PODJAZDOWA 21 

41-203 SOSNOWIEC 

miejscowość 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 07.10.2021 dotyczące prac budowlanych 

(modernizacyjnych) z zakresu: instalacji wodno-kanalizacyjnej, w ramach projektu, wykonanie 

nadproży nad otworami drzwiowymi, robót rozbiórkowych, prac wykończeniowych w/w 

zamówienia zgodnie z wymogami zapytania ofertowego. 

I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy: 

Nazwa: ............ ......... ......... ...... .. . ... .. ... . .. ........... ... .. . 

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

NIP: .. ..... . ............... .... ........... ... ... ...... ... ..... ....... .. .. ... . 

11 . Warunki oferty 

1. Przedmiot Wykonanie prac budowlanych (modernizacyjnych) z 

zamówienia zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnej, w ramach 

projektu, wykonanie nadproży nad otworami 

drzwiowymi, robót rozbiórkowych, prac 

wykończeniowych 

2. Szczegóły oferty 1. Wykonanie instalacja wodno - kanalizacyjnej: 

-wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnych na potrzeby 

toalet oraz stanowiska pracy, z odprowadzeniem 
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nieczystości pod ciśnieniem ( rozdrabniacz i pompa) jedna 

pompa na jedną toaletę . Rozprowadzenie instalacji wewnątrz 

budynku ok 50m 

2. Roboty rozbiórkowe: 

-rozebranie parkietu drewnianego z posadzki betonowej na 

suficie 136m2 

-zerwanie posadzki cementowej 136m2 

-wykucie z muru stolarki drzwiowej ponad 2m2 

-wykucie z muru okien drewnianych powierzchnia ponad 2m2 

(4szt) 

-wykucie z muru parapetów o powierzchni 11,96m (4szt) 

-wyburzenie balkonu z zadaszeniem i ścianami bocznymi od 

strony zachodniej budynku 

3. Nadproża nad otworami drzwiowymi: 

-wykucie bruzd poziomych ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1x1 cegły -pod 

osadzenie belek stalowych 12,8m 

-wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 

dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I PN 200-

260mm. 

-wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 

obmurowanie końców belek stalowych, do I PN 200-260mm, 

-wykłucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 

drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, 

grubość ponad 1/2 cegły 

-wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii Ili na 

ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, 

betonów) tynk cementowo-wapienny, ościeżnica szerokości 

do 50cm 

4. Prace wykończeniowe (stolarka budowlana): 

- osadzenie okien PCV, ponad 1,5m2, kolor, pow. 19,02m2 

(4szt) 

-osadzenie podokienników z konglomeratu 

-drzwi i ścianki aluminiowe dwuskrzydłowe, przeszklone z 

samozamykaczem 
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W trakcie realizacji prac zostaną wykorzystane wyłącznie 

nowe materiały budowlane. 

TAK/ NIE* 

*zaznaczyć właściwe 

3. Termin ważności 

oferty ... .... .. .. .. .... .. .............. dni 

(minimum 60 dni od daty upływu terminu składania ofert) 

4. Termin realizacji 

zamówienia ·· ······· ···· ···· ······· ·· ······· ··· 

(do 25.11 .2021 r) 

5. Wartość netto oferty 

6. Wartość brutto oferty 

7. Kwota podatku VAT 

Ili. Oświadczenia Wykonawcy 

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że: 

1) Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w 

zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 

2) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień . 

3) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim doświadczeniem 

niezbędnym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców 

posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

4) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia 

lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających odpowiedni potencjał 

niezbędny do wykonania zamówienia. 

5) Wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 

zagwarantuje odpowiednich podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

6) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia we wskazanych terminach. 
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7) Wykonawca oświadcza , że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym . 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

t;/~~;: 
Miejscowość .. ~ ~ -':~(~ ... ... , dnia.91.&..f.4 . 

{podpis i pieczęć wystawcy oferty) 

RESTAURACJA "MOJA PASJA" 
Agnieszka Stehlik 

ul. Podjazdowa 21, 41-203 Sosnowiec 
NIP: 644-286-04-12, REGON: 2433S4304 

tel. 32 307 34 31 


