FORMULARZ OFERTY
 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
Remontu i adaptacji budynku na cele usług handlu świadczeniami zdrowotnymi ,,Medycyna
Lubelska” – Zamość ul. Pocztowa 3, działka nr 37 w zakresie:
Lp.
1 Roboty rozbiórkowe
2
3
4
5

Nazwa

Wykonanie ścianek działowych (poprzez wymurowanie lub z płyt GKF z
izolacją akustyczną)
Wstawienie stolarki drzwiowej w wykonanych ściankach działowych
Wstawienie stolarki drzwiowej - drzwi ppoż. EI 30
Wstawienie stolarki drzwiowej - drzwi zewnętrzne

Obmiar

1 kpl
73,1 mb
39 szt.
4 szt.
1 szt.

6

Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej (o dotychczasowych
parametrach i po tej samej
trasie)

1 kpl

7

Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej (po tym samym
przebiegu)

1 kpl

8

Wymiana wewnętrznej kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych na rury z
PCV (po tym samym przebiegu)

1 kpl

9
10
11
12
13
14
15
16

Wymiana wewnętrznej sieci wodociągowej z rur stalowych na rury
stalowe lub z polietylenu PE (po tym samym przebiegu)
Wykonanie sieci komputerowej
Wykonanie sieci internetowej LAN
Wykonanie sieci telefonicznej
Wykonanie sygnalizacji wykrywającej dym
Wykonanie sygnalizacji alarmu
Wykonanie monitoringu
Wykonanie sanitariatów

17 Tynkowanie pomieszczeń tynkiem wapienno – cementowym (lub

okładziny z płyt kartonowo – gipsowych)

1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
7 szt.
1 kpl

18 Wymiana istniejących podłóg na podłogi wykonane z wykładziny typu

401,95 m²

gamrat, tarket.)
19 Wymiana istniejących podłóg na podłogi z gresów
20 Szpachlowanie pomieszczeń
21 Malowanie pomieszczeń

97,22 m²
1 kpl
1 kpl

22 Montażu dźwigu osobowego platformy z samonośną konstrukcją szybu (w

celu likwidacji barier architektonicznych)

23 Zmiana nawierzchni istniejącego chodnika na kostkę brukową o grubości

6 cm (przy zachowaniu obecnych spadków i w obecnym obrysie)
24 Wymiany zniszczonych obrzeży chodnikowych

1 szt.
256,5 m²
64 m

25 Zmiana nawierzchni istniejącego parkingu z trylinki na kostkę brukową o

grubości 8 cm (przy zachowaniu obecnych spadków i w obecnym obrysie)
26 Wymiany zniszczonych krawężników drogowych
27 Wymiana istniejących słupów oświetleniowych na słupy oświetleniowe

aluminiowe wraz z linią kablową przy zachowaniu tych samych
parametrów oraz zamontowanie nowych opraw oświetleniowych LED

705 m²
184,5 m
1 kpl

w ramach projektu „Medycyna Lubelska”
 Nazwa i adres Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowe „KAPICA MARKET"
Florian Kapica
ul. Kościuszki 15
23-400 Biłgoraj
NIP: 9180001068
REGON: 950005068
 Nazwa i adres Wykonawcy, NIP: REGON:
......................................................................................................................
......................................................................woj…......................................
 Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.12.2020 roku.
 Cena oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia:
a)

Cena netto (bez podatku VAT): .................................................. zł
(słownie: ................................................................................ złotych ….. groszy),

b)

podatek VAT wynosi: …………..... zł, według stawki …… %
(słownie: ................................................................................. złotych ….. groszy),

c)

Cena oferty (z podatkiem VAT): ............................. zł.
(słownie: ................................................................................ złotych ….. groszy),

Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do wykonania usługi będącej
przedmiotem zamówienia (zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert)


Termin związania złożoną ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.



Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji: 5 lat od daty odbioru
przedmiotu zamówienia. Przyjmujemy do wiadomości, iż w przypadku zaoferowania
okresu gwarancyjnego krótszego niż 5 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia,
oferta nasza zostanie odrzucona.



Terminy płatności:

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury za wykonany przedmiot zamówienia.


Oświadczamy, że :
1) akceptujemy warunek, iż w przypadku unieważnienia postępowania nie przysługują
nam żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego,
2) w przypadku wygrania postępowania zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
3) wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
prawa,
4) przedmiot zamówienia wykonamy w terminach określonych w niniejszej ofercie,
5) akceptujemy warunki określone w przedmiocie zamówienia,
6) cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu
zamówienia oraz VAT.

 Informacje dodatkowe Wykonawcy:
- nazwisko i imię osoby upoważnionej do kontaktów ……………………………………...,
- numer telefonu ……………………………………………………………..,
- poczta elektroniczna (e-mail) ………………………………………………,
- adres internetowy (URL) …………………………………………………..,
 Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) dokument rejestrowy
2) …………………………………………………………………………………..
3) ..........................................................................................................................................
4) ..........................................................................................................................................
5) ..........................................................................................................................................
6) ..........................................................................................................................................

Miejscowość ……………..Data …………….
……………………………………
Podpis osób uprawnionej do
składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy

