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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2022 

Dane Organizatora: 

 

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  

Magazynu żywności Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Ogrodowa 24/44, 42-200 Częstochowa 
 

Rodzaj pracy  Cena brutto w PLN 
 

1. Roboty ziemne (korytowanie, wykopy z 

transportem i wykopy fundamentowe na odkład, 

obsypanie fundamentów) 

 
 
 
 
 

2. Roboty fundamentowe i konstrukcyjne 

(montaż podkładów pod stopy i ławy 

fundamentowe z betonu, podkład pod posadzki z 

zagęszczonego tłucznia, izolacja z folii PE, ławy i 

stopy fundamentowe z betonu B20 z izolacją, 

podwaliny żelbetowe, zbrojenie ław, stóp 

fundamentowych, słupów i wieńców stalą, mury 

fundamentowe z bloczków betonowych z izolacją 

styropianem, wieńce żelbetowe, izolacja pod 

posadzką z płyt styropianowych, montaż 

konstrukcji żelbetowej wraz z wzniesieniem 

murów z pustaków ceramicznych z izolacją i bez 

izolacji) 
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3. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej dachu i 

wieńca  

 

4. Obudowa ścian płytą warstwową  
 

5. Obudowa dachu z płyt warstwowych  
 
 
 

6. Montaż rynien  PCV -  25 mb i rynien 

spustowych -  7 mb 

 

7. Instalacja C.O. z sieci miejskiej 
 

8. Instalacja wodociągowa z przyłączeniem do 

sieci 

 

9. Instalacja sanitarna z przyłączeniem do sieci 
 

10. Kanalizacja deszczowa zewnętrzna 
 

11. Instalacja elektryczna wewnętrzna 
 

12. Wentylacja mechaniczna 
 

13. Instalacja C.O. wewnętrzna 
 

14. Instalacja wodno-kanalizacyjna wewnętrzna 

  

 

15. Węzeł cieplny 
 

16. Instalacja p.poż. z zestawem do podnoszenia 

ciśnienia 

 

17. Ściany działowe z porothermu 
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18. Tynki wewnętrzne 
 

19. Gładź cementowa zatarta na gładko 
 

20. Posadzka epoksydowa 
 

21. Dostawa i montaż fasady szklanej ze szkła 

fasadowego (ciepłego) 

 

22. Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych   

23. Dostawa i montaż bramy segmentowej  
 

24. Drzwi wewnętrzne  
 

25. Roboty malarskie ścian wewnętrznych 
 

26. Wykładziny ścienne z płytek glazurowanych 
 

27. Klimatyzacja  

28. Nawierzchnia z kostki brukowej 
 

29. Zakup i montaż regałów 
 

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) 


