Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2021
Dane Zamawiającego:
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
ul. ks. Stanisława Staszica 5
42-200 Częstochowa
NIP 573 128 80 99
Tel. +48 506 394 560
e-mail: caritas@caritas.czest.pl
www.caritas.czest.pl
Dane Oferenta (nazwa, adres, tel. kontaktowy, e-mail):

..........................................................................
……………….……………………………………………………..
….…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………

Formularz wyceny ofertowej na wykonanie kompleksowej obsługi budowy
Budynku Ekologicznej Kuchni wraz z jadłodajnią Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Rodzaj pracy

Cena brutto w PLN

1. Roboty ziemne i fundamentowe (korytowanie
pod płytę fundamentową z transportem,
obsypanie fundamentów, montaż podkładów
pod płytę fundamentową, izolacja z folii PE, płyta
fundamentowa żelbetowa, zbrojenie, izolacja
pod posadzką z płyt styropianowych, gładź
cementowa)
2. Położenie posadzki epoksydowej na pow. ok
160 m2
3. Montaż konstrukcji żelbetowej wraz z
wzniesieniem murów i ścian działowych (stopy
fundamentowe, słupy, nadproża, rdzenie i
wieńce żelbetowe, mury z pustaków
ceramicznych, ściany działowe z porothermu,
zbrojenie)
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4. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej o
masie ok. 8 t
5. Montaż i obudowa dachu o pow. ok. 410 m2 o
konstrukcji stalowej wraz z montażem rynien
(dostawa i montaż konstrukcji stalowej,
obudowa dachu z płyt warstwowych, montaż
rynien PCV - ok. 42 mb i rynien spustowych - ok.
20 mb);
6. Położenie tynków wewnętrznych ścian - ok.
848 m2
7. Montaż stolarki okiennej drewnianej - łącznie
8 szt. (7 szt. o wym. 1,2x2,3 m; 1 szt. o wym.
2,3x6,0 m)
8. Montaż drzwi zewnętrznych (2 szt. o wym.
1,0x2,1; 1 szt. o wym. 1.2x2.1 m; 1 szt. o wym.
1.2x2.3 m; 1 szt. o wym. 0.9x2.1m)
9. Montaż drzwi wewnętrznych (21 szt. o wym.
0,9x2,1 m; 2 szt. o wym. 1.0x2.1
10. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
ścian - ok. 603 m2
11. Położenie wykładziny ściennej z płytek
glazurowanych lub szkła - ok. 245 m2
12. Wykonanie sufitów z płyty gipsowej kart. ok. 122 m2
13. Wykonanie instalacji C.O z sieci miejskiej

14. Wykonanie instalacji wodociągowej z
przyłączeniem do istniejącej sieci na terenie
posesji
15. Wykonanie instalacji sanitarnej z
przyłączeniem do sieci miejskiej - ul.
Mielczarskiego;
16. Wykonanie kanalizacji deszczowej
zewnętrznej podłączonej do istniejącej
kanalizacji na terenie posesji;
17. Wykonanie instalacji elektrycznej
wewnętrznej z przyłączem kablowym z
istniejącego zasilania;
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18. Wykonanie wentylacji mechanicznej;

19. Wykonanie instalacji C.O. wewnętrznej

20. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
wewnętrznej
21. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 50
kW
22. Zakup i położenie kostki brukowej - ok. 600
m2.
SUMA:

Okres gwarancji na wykonaną usługę (w liczbie miesięcy): ………… miesięcy
(wpisuje Oferent).
Czas realizacji usługi (w liczbie dni): ………………………. dni (wpisuje Oferent).

………..……….…………………………………………….…………………
(data i podpis osoby upoważnionej ze strony Oferenta)
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