Załącznik nr 3
do SIWZ na remont sanitariatów w budynku 177 na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

Wzór
OFERTA
na remont sanitariatów w budynku 177 na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

Dane dostawcy:
Nazwa i siedziba: ……………………………………………….………………………………..................………………………………………….….…..
Osoba do kontaktu: ……………………………………………….…………….………...…… tel. ……..………...……, faks: ……..………...……,
e-mail: ……..…………………………………….……...…… NIP …………………………………....……, REGON ……………………………..…….……
W odpowiedzi na SIWZ oferujemy remont sanitariatów w budynku 177 na terenie Grupy Azoty Zakładów
Azotowych Kędzierzyn S.A., zgodnie z zakresem, wymaganiami i zasadami określonymi w SIWZ na
poniższych warunkach:
1. Całkowity koszt wykonania zadania wynosi: ……………………………………..………..………………… PLN netto
(słownie: ………………………………………………… PLN netto), co w rozbiciu na poszczególne sanitariaty stanowi:
1) TOALETA DAMSKA PARTER
Lp.

Zakres prac

1.

Skucie istniejących płytek ściennych oraz podłogowych i wylewki.

2.

Wykonanie posadzki pod glazurę (podłoga).

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Położenie glazury podłogowej (glazura podłogowa – przyjąć za cenę 1m2 płytek
100 zł netto, gatunek 1).
Położenie glazury ściennej wraz z przygotowaniem podłoża (wyrównanie,
uzupełnienie ubytków, gruntowanie) (glazura ścienna – przyjąć cenę za 1m2
płytek 100 zł netto, gatunek 1).
Demontaż, zakup i montaż nowego sufitu podwieszanego ze stelażem
i kasetonami Armstrong Perla 2801M 60 x 60 x 1,7 cm.
Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia typ sufitowy 2 punkty
z wentylatorem kanałowym.
Wykonanie instalacji elektrycznej (hermetycznej) oraz oświetleniowej
z użyciem paneli LED montowanych w suficie podwieszanym (Ilość i rozkład
opraw powinna zostać tak dobrana, aby spełnić wymagania normy PN-EN
12464-1:2012).
Zakup i wymiana grzejnika wraz z zaworem termostatycznym i zaworem
powrotnym (PURMO COMPACT).

9.

Demontaż i montaż nowych okien z PCV wymiar 850/1150.

10.

Demontaż istniejącej armatury łazienkowej.

11.

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Demontaż drzwi (3 szt. szer. 80 cm wraz z futryną, 1 szt. szer. 90 cm wraz
z futryną), zakup i montaż drzwi pełnych (wraz z kompletnym wyposażeniem tj.
zamek patentowy, szyld, klamka - 1 szt. szer. 80 cm wraz z futryną, 1 szt. szer.
90 cm wraz z futryną oraz samozamykaczem GEZE TS5000).

12.

Cena
w PLN netto
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13.

Zakup i montaż nakładki PCV na parapet okienny.

14.

Zakup i montaż podgrzewaczy przepływowych pod umywalkę.

15.
16.
17.

Zakup i montaż zestawu WC do zabudowy w ścianie wraz z miską wiszącą, deską
wolnoopadającą i przyciskiem (marki ROCA).
Zakup i montaż umywalki nablatowej wraz z odpływem (syfon + bateria - chrom)
(marki ROCA).
Zakup akcesoriów łazienkowych: wieszaki, pojemnik na ręczniki papierowe,
pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na mydło w płynie, lustro, uchwyt ze
szczotka toaletową (marki ROCA).

18.

Wykonanie ścianek kolonowskich wraz z drzwiami.

19.

Wyburzenie istniejących ścian działowych 12 c.p. h=2m.

20.

Montaż zaworu poboru wody.

21.

Wykonanie blatu pod umywalki wraz z szafką podblatową (marki ROCA).

22.

Wymiana nadświetla ściennego szklanego.

23.

Wykonanie wizualizacji
Zamawiającego).

toalety

(3

warianty

-

do

akceptacji

przez

RAZEM

2) TOALETA MĘSKA PARTER
Lp.

Zakres prac

1.

Skucie istniejących płytek ściennych oraz podłogowych i wylewki.

2.

Wykonanie posadzki pod glazurę (podłoga).

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Cena
w PLN netto

Położenie glazury podłogowej (glazura podłogowa – przyjąć cenę za 1m2
płytek 100 zł netto, gatunek 1).
Położenie glazury ściennej wraz z przygotowaniem podłoża (wyrównanie,
uzupełnienie ubytków, gruntowanie) (glazura ścienna – przyjąć cenę za 1m2
płytek 100 zł netto, gatunek 1).
Demontaż, zakup i montaż nowego sufitu podwieszanego ze stelażem
i kasetonami Armstrong Perla 2801M 60 x 60 x 1,7 cm.
Zakup i montaż pisuaru + zawór pisuaru + przegroda pisuaru (1 szt.) (marki
ROCA).
Wykonanie ścianek kolonowskich.
Wykonanie instalacji elektrycznej (hermetycznej) oraz oświetleniowej
z użyciem paneli LED montowanych w suficie podwieszanym (Ilość i rozkład
opraw powinna zostać tak dobrana, aby spełnić wymagania normy PN-EN
12464-1:2012).
Zakup i wymiana grzejnika wraz z zaworem termostatycznym i zaworem
powrotnym (PURMO COMPACT).
Demontaż i montaż nowych okien z PCV wymiar 850/1150.
Zakup akcesoriów łazienkowych: wieszaki, pojemnik na ręczniki papierowe,
pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na mydło w płynie, lustro, uchwyt
ze szczotka toaletową (marki ROCA).
Demontaż drzwi (3 szt. szer. 80 cm wraz z futryną, 1 szt. szer. 90 cm wraz
z futryną), zakup i montaż drzwi pełnych (wraz z kompletnym wyposażeniem
tj. zamek patentowy, szyld, klamka - 1 szt. szer. 80 cm wraz z futryną,
1 szt. szer. 90 cm wraz z futryną oraz samozamykaczem GEZE TS5000).
Demontaż istniejącej armatury łazienkowej.
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14.

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.

15.

Zakup i montaż nakładki PCV na parapet okienny.

16.
17.

Zakup i montaż zestawu WC do zabudowy w ścianie wraz z miską wiszącą,
deską wolnoopadającą i przyciskiem (marki ROCA).
Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia typ sufitowy 2 punkty
z wentylatorem kanałowym.

18.

Wyburzenie istniejących ścian działowych 12 c.p. h=2m.

19.

Montaż zaworu poboru wody.

20.

Zakup i montaż umywalki nablatowej wraz z odpływem (syfon + bateria chrom) (marki ROCA).

21.

Zakup i montaż podgrzewaczy przepływowych pod umywalkę.

22.

Wykonanie blatu pod umywalki wraz z szafką podblatową (marki ROCA).

23.

Wymiana nadświetla ściennego szklanego.

24.

Wykonanie wizualizacji
Zamawiającego).

toalety

(3

warianty

-

do

akceptacji

przez

RAZEM
3) TOALETA DAMSKA I PIĘTRO
Lp.

Zakres prac

1.

Skucie istniejących płytek ściennych oraz podłogowych i wylewki.

2.

Wykonanie posadzki pod glazurę (podłoga).

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cena
w PLN netto

Położenie glazury podłogowej (glazura podłogowa – przyjąć cenę za 1m2
płytek 100 zł netto, gatunek 1).
Położenie glazury ściennej wraz z przygotowaniem podłoża (wyrównanie,
uzupełnienie ubytków, gruntowanie) (glazura ścienna – przyjąć cenę za 1m2
płytek 100 zł netto, gatunek 1).
Demontaż, zakup i montaż nowego sufitu podwieszanego ze stelażem
i kasetonami Armstrong Perla 2801M 60 x 60 x 1,7 cm.
Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia typ sufitowy 2 punkty
z wentylatorem kanałowym.
Wykonanie instalacji elektrycznej (hermetycznej) oraz oświetleniowej
z użyciem paneli LED montowanych w suficie podwieszanym (Ilość i rozkład
opraw powinna zostać tak dobrana, aby spełnić wymagania normy PN-EN
12464-1:2012).
Zakup i wymiana grzejnika wraz z zaworem termostatycznym i zaworem
powrotnym (PURMO COMPACT).

9.

Demontaż i montaż nowych okien z PCV wymiar 850/1700.

10.

Demontaż istniejącej armatury łazienkowej.

11.

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.

12.

Demontaż drzwi (2 szt. szer. 80 cm wraz z futryną, 1 szt. szer. 90 cm wraz
z futryną), zakup i montaż drzwi pełnych (wraz z kompletnym wyposażeniem
tj. zamek patentowy, szyld, klamka - 1 szt. szer. 90 cm wraz z futryną oraz
samozamykaczem GEZE TS5000).

13.

Zakup i montaż nakładki PCV na parapet okienny.
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14.
15.
16.
17.

Zakup i montaż podgrzewaczy przepływowych pod umywalkę.
Zakup i montaż zestawu WC do zabudowy w ścianie wraz z miską wiszącą,
deską wolnoopadającą i przyciskiem (marki ROCA).
Zakup i montaż umywalki nablatowej wraz z odpływem (syfon + bateria chrom) (marki ROCA).
Zakup akcesoriów łazienkowych: wieszaki, pojemnik na ręczniki papierowe,
pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na mydło w płynie, lustro, uchwyt
ze szczotka toaletową (marki ROCA).

18.

Wykonanie ścianek kolonowskich wraz z drzwiami.

19.

Wyburzenie istniejących ścian działowych 12 c.p. h=2m.

20.

Montaż zaworu poboru wody.

21.

Wykonanie blatu pod umywalki wraz z szafką podblatową (marki ROCA).

22.

Wykonanie wizualizacji
Zamawiającego).

toalety

(3

warianty

-

do

akceptacji

przez

RAZEM
4) TOALETA MĘSKA I PIĘTRO
Lp.

Zakres prac

1.

Skucie istniejących płytek ściennych oraz podłogowych i wylewki.

2.

Wykonanie posadzki pod glazurę (podłoga).

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Położenie glazury podłogowej (glazura podłogowa – przyjąć za cenę 1m2
płytek 100 zł netto, gatunek 1).
Położenie glazury ściennej wraz z przygotowaniem podłoża (wyrównanie,
uzupełnienie ubytków, gruntowanie) (glazura ścienna – przyjąć cenę za 1m2
płytek 100 zł netto, gatunek 1).
Demontaż, zakup i montaż nowego sufitu podwieszanego ze stelażem
i kasetonami Armstrong Perla 2801M 60 x 60 x 1,7 cm.
Zakup i montaż pisuaru + zawór pisuaru + przegroda pisuaru (1 szt.) (marki
ROCA).
Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia typ sufitowy 2 punkty
z wentylatorem kanałowym.
Wykonanie instalacji elektrycznej (hermetycznej) oraz oświetleniowej
z użyciem paneli LED montowanych w suficie podwieszanym (Ilość i rozkład
opraw powinna zostać tak dobrana, aby spełnić wymagania normy PN-EN
12464-1:2012).
Zakup i wymiana grzejnika wraz z zaworem termostatycznym i zaworem
powrotnym (PURMO COMPACT).

10.

Demontaż i montaż nowych okien z PCV wymiar 850/1700.

11.

Demontaż istniejącej armatury łazienkowej.

12.

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Demontaż drzwi (3 szt. szer. 80 cm wraz z futryną, 1 szt. szer. 90 cm wraz
z futryną), zakup i montaż drzwi pełnych (wraz z kompletnym wyposażeniem
tj. zamek patentowy, szyld, klamka - 1 szt. szer. 80 cm wraz z futryną, 1
szt. szer. 90 cm wraz z futryną oraz samozamykaczem GEZE TS5000).

13.

Cena
w PLN netto

14.

Zakup i montaż nakładki PCV na parapet okienny.

15.

Zakup i montaż podgrzewaczy przepływowych pod umywalkę.
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19.

Zakup i montaż zestawu WC do zabudowy w ścianie wraz z miską wiszącą,
deską wolnoopadającą i przyciskiem (marki ROCA).
Zakup i montaż umywalki nablatowej wraz z odpływem (syfon + bateria chrom) (marki ROCA).
Zakup akcesoriów łazienkowych: wieszaki, pojemnik na ręczniki papierowe,
pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na mydło w płynie, lustro, uchwyt
ze szczotka toaletową (marki ROCA).
Wykonanie ścianek kolonowskich wraz z drzwiami.

20.

Wyburzenie istniejących ścian działowych 12 c.p. h=2m.

21.

Montaż zaworu poboru wody.

22.

Wykonanie blatu pod umywalki wraz z szafką podblatową (marki ROCA).

23.

Wymiana nadświetla ściennego szklanego.

24.

Wykonanie wizualizacji
Zamawiającego)

16.
17.
18.

toalety

(3

warianty

-

do

akceptacji

przez

RAZEM
Wynagrodzenie podane w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty
realizacji zadania, łącznie z kosztami zagospodarowania odpadów.
2. Termin wykonania całości zadania (należy podać ilość dni kalendarzowych od daty przekazania terenu
robot): …………………………, co w rozbiciu na poszczególne sanitariaty stanowi:
a) TOALETA DAMSKA PARTER: …………………………………..;
b) TOALETA MĘSKA PARTER: ……………………………………..;
c) TOALETA DAMSKA I PIĘTRO: ………………………………….;
d) TOALETA MĘSKA I PIĘTRO: ……………………………………..
3. Potwierdzamy 36-miesięczny okres gwarancji na wykonane prace.
4. Warunki płatności (preferowany przez Zamawiającego termin płatności wynosi 60 dni): ………………………
5. Sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez oferenta:
Forma do wyboru oferenta: gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub zabezpieczenie w pieniądzu. Należy
określić procentowo wysokość zabezpieczenia od wartości netto umowy:

a) w trakcie realizacji przedmiotu przetargu + 14 dni kalendarzowych (należy podać formę
i wysokość zabezpieczenia; zabezpieczenie nie może być niższe niż 10% wartości netto umowy ):
………………………………………………………………………..……………….…………….
b) w okresie udzielonej gwarancji jakościowej + 14 dni kalendarzowych (należy podać formę
i wysokość zabezpieczenia; zabezpieczenie nie może być niższe niż 10% wartości netto umowy ):
…………………………………………………………………….…..……………….…………….
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6. Prace objęte zamówieniem
podwykonawcom:

zamierzamy

wykonać

sami/

zamierzamy

zlecić

a)

…………………………….……….…….., w następującym zakresie: ………………………….….……….…….;

b)

…………………………….……….…….., w następującym zakresie: ………………………….….……….…….

następującym

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej
wymaganiami i zasadami postępowania.
8. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz
wykonania zamówienia w sposób należyty.
9. Potwierdzamy 60-dniową ważność oferty.
10. Wykaz wykonanych po 1 stycznia 2014 r. prac w
i podłogowej oraz odpowiadającej specyfice zamówienia:
Lp.

Nazwa
Zamawiającego

Przedmiot
zamówienia

Wartość
zamówienia
w PLN netto

zakresie

położenia

Termin
realizacji

glazury

ściennej

Dane kontaktowe
(imię i nazwisko,
nr tel., adres e-mail)

1.
..
..

11. Załączniki do oferty: …………………………..……….……..

Miejscowość i data ………………………….………….……..

…………….……………….……………..…….……..
podpis i pieczęć osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta
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