
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH.  

1. Zamawiający. 

Powiat Otwocki z siedzibą  w Otwocku przy ul. Górnej 13, NIP 532-20-08-671 

2. Przedmiotem zamówienia jest: 

Remont urządzenia grzewczegol kuchni w budynku mieszkalnym przy ul. Samorządowej 16120B lok.5 
w Otwocku. 

3.Termin wykonywania zlecenia określa się  na 14 dni liczony od daty podpisania umowy. 

4. Opis warunków udziału w postępowaniu: Złożenie (przesłanie) propozycji cenowej. 

5. Informacje o sposobie porozumiewania się  z Wykonawcami. W przypadku wszelkich wątpliwości 
dotyczących zlecenia należy kontaktować  się: 

• w sprawach formalno-prawnych Wydział  Administracyjny.-

Małgorzata 

dministracyjny:

Małgorzata Baran tel. 22 778 13 30 

6. Miejsce oraz termin składania ofert. 

6.1. Propozycje cenowe można odesłać  zwrotną  pocztą  elektroniczną  mbaran(owiat-otwocki.pl  lub 

dostarczyć  osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 pokój nr 109 

do dnia 06 sierpnia 2020 r do godz. 16:00. 

6.2. Propozycje cenowe złożone po ww. terminie nie będą  rozpatrywane. 

7. Wybór najkorzystniejszej oferty. 

7.1.Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, który spełniając wymagania niniejszego zaproszenia 
zaoferuje najniższą  cenę. 

7.2.Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana o terminie i miejscu podpisania 
zlecenia/umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia złożonych propozycji cenowych bez podania przyczyn. 

Otwock, 30.07.2020 r. 

WYDZIAŁ  ADMINISTRACYJNY 



Załącznik nr 	  

Do umowy/ zlecenia nr 	  

PROPOZYCJA CENOWA 

My/Ja niżej podpisani 	  

działając w imieniu i na rzecz 	  

w odpowiedzi na zapytanie Powiatu Otwockiego składamy ofertę: 

Przedmiotem zamówienia: 

Remont urządzenia grzewczego/ kuchni w budynku mieszkalnym przy ul. Samorządowej 16/20B Iok.5 w 
Otwocku. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 

Oferujemy realizację  zamówienia za cenę: 

VAT Przedmiot zamówienia Cena oferty netto Cena oferty brutto 

j.w. 

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zobowiązujemy się  do podpisania umowy na warunkach nam przedstawionych oraz w miejscu i terminie 
określonym przez zamawiającego. 

	  dn. 	  

Podpis i pieczątka przedstawiciela 



Przedmiar 

Lp Kod Opis Jm si łia0 ,e  Ilość  robót 

2 3 4" 5 6 

1 KNR 4-02 
0410-0100 

Demontaż  płaszcza - analogia wężownicy co 

1 

kpi. 

kpL 1,000 

1.000 

2 KNR 4-01 
1011-0200 

Rozbiórka pleców i trzonów kuchennych stołówicowych 1 kotłowych licowanych 
kaflami 
0,95*0,80*0,9 
(0,95+0,80)*1,0*0,25 

m3 

m3 
m3 

0,684 
0,438 

1,122 

3 KNR 4-02 
0408-0100 

Oczyszczanie czopucha kotła o długości do 4 m 

1 

szt. 

szt. 1,000 

1,000 

4 KNR 4-01 
0702-0900 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej,pasami o szerokości do 30 
cm 
(0,90+0,8)4 

m 

m 6,800 

6,800 

5 KNR 4-01 
0704-0200 

Gruntowanie powierzchni ceglanych betonowych lub z płyt wiórkowych na 
ścianach i stropach zaprawą  cementową  
(0,90+0,80)*1,80 

m2 

m2 3,060 

3,060 

6 KNR 4-01 
0711-0200 

Uzupeł.tynkówwewn.kat.łIl,zaprawa cem-wap./wap.gasziria ścianach 
płaskich,slupach prostokąt.na  podłożu z cegły,pustaków ceram.gazo-i 
pianobet.jedno miejsce-2m2 
0,95*1,80+0,80*1,80 

m2 

m2 3,150 

3,150 

7 KNR 4-01 
0804-0300 

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym 
miejscu do 1,0 m2 
1 

msc 

msc 1,000 

1,000 

8 KNR 4-01 
1204-0800 

Przygotowanie pow%erzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) 
(2,80+5,0)*2*3,600,90*2,0 
2,80*5,0 

m2 

m2 
m2 

54,360 
14,000 

68,360 

9 KNR 4-01 
1204-0100 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 
sufitów 
2,80"5,0 

m2 

m2 14,000 

14,000 

10 KNR 4-01 
1204-0200 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 

(2,80+5,0)*2*3,600,90*2,0 

m2 

m2 54,360 

54,360 

11 KNR 4-01 
1209-1001 

Dwukrotne malowanie farbą  ftalową  stolarki drzwiowej,śclanek I szafek o 
powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej 
0,90"2,02,75 

m2 

m2 4,950 

4,950 

12 KNR-W 4-01 
1216-0100 

Zabezpieczenie podłóg folią  

14 

m2 

m2 14,000 

14,000 

13 wycena yAasna Przestawianie mebli 
1 

kpi. 
kpi. 1,000,  

1,000 

14 wycena własna Zakup i montaż  piecokuchni z wężownicą  z podłączeniem do instalacji co 
1 

kpi. 
kpi. 1,000 

1,000 

15 wycena własna Montaż  blachy zabezpieczającej podłogę  
1 

m2 
m2 1,000 

1,000 

16 KNR 4-02 
0514-0500 

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2 

2 

szt. 

szt. 2,000 

2,000 

17 KNNR 4 
0406-0100 

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w 
budynkach mieszkalnych 
1 

szt. 

szt. 1,000 

1,000 

18 KNR 4-01 
0108-0900 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość  do 
1 km 
1,122"1,3 
6,80*0,03*1,3 

m3 

m3 
rn3 

1,459 
0,265 

1,724 

18 KNR 4-01 
0108-1000 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy 
następny I km 
Krotność= 7 
1,724 

m3 

m3 1,724 

1,724 

20 wycena własna Utylizacja odpadów 
1,724*1,6 

I 
t 2,758 

2,758 

3 
	 SeKo Prix 13.1.0.4 


