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Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 

Miejscowość, data   

 

Imię i nazwisko / nazwa 

 

Adres, nr telefonu 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostosowania pomieszczeń oraz wejścia do siedziby 

Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.”  

składam swoją ofertę.  

Proponowana cena za wykonanie posadzki o powierzchni 128 m kw obejmujące: 1) wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej poziomej podposadzkowej z folii PE o grubości 0,2 mm, 2) położenie izolacji cieplnej z 

płyt styropianowych EPS 100 036 o grubości 5 cm oraz 3) wykonanie posadzki betonowej B-25 zbrojonej 

stalowym włóknem rozposzonym 25kg/m3 o grubości 100 mm, zatartej na gładko wynosi: ….. złotych 

brutto (słownie: ….... złotych).  

Proponowana cena za dostosowanie wejścia głównego do pomieszczeń Centrum Integracji Społecznej do 

wymagań osób niepełnosprawnych obejmujące: 

• wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w konstrukcji z betonu i pustaków o powierzchni ok 10  

m kw i wysokości ok 30 cm; 

• położenie na podjeździe posadzki przemysłowej z żywicy epoksydowej, wraz z powłoką 

antypoślizgową na powierzchni 10 m kw.; 

• montaż balustrad schodowych z prętów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo 

przymocowanych do policzków śrubami, o długości 6 m; oraz 

• wykonanie zadaszenia o powierzchni 8 m kw. nad wejściem w konstrukcji drewnianej krokwiowej, 

z wykończeniem płytą OSB od wewnątrz oraz blachodachówką od zewnątrz 

wynosi: ….. złotych brutto (słownie: ….... złotych).  

Ponad to oświadczam, że posiadam zasoby techniczne, osobowe i finansowe do realizacji robót objętych 

ofertą w terminie do 23 marca 2018 roku . 
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Oświadczam, że  nie mam powiązań kapitałowych lub osobowych rozumianych jako wzajemne powiązania  

między  Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub 

osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

…………………………………………………….. 

Czytelny podpis i pieczęć Oferenta 

 

 

 

 


