
 
 

Załącznik nr 2  
do zapytania ofertowego Nr 422/2021/Wn04/OZ-PO-go/D//01-2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Bank Żywności w Gorzowie 
Wlkp. ul. Słoneczna 63 
66-400 Gorzów Wielkopolski 
Adres mailowy: 
fbz.gorzow@wp.pl 

 

2. WYKONAWCA 

Nazwa oraz adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
tel …………………………………………… e-mail ………………………………………. 

 
NIP ……………………………………………………………………….. 

 
REGON…………………………………………………………………… 

 
3. OFEROWANA CENA 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 170/2021/Wn04/OZ-PO-go/D//01-2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. 
na Wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających w szczególności na wykonaniu: 
 

1) Demontaż bram stalowych      – o łącznej pow. 20,42 m
2
 

2) Wykucie z muru ościeżnic stalowych      – o łącznej pow. 28,03 m
2
 

3) Wykucie z muru stalowych wsporników      – 48 szt. 
4) Wykucie z muru kratek wentylacyjnych      – 24 szt. 
5) Zamurowanie otworów okiennych luksferami     – 28,03 m

2
 

6) Zabezpieczenie otworów okien z luksferów drobną siatka stalowa  – 28,03 m
2
 

7) Uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych na płaskich 
ścianach gazowo-i pianobetonowych       – 8,58 m

2
 

8) Zamurowanie otworów i uzupełnienie tynków po wykuciu  
stalowych wsporników         – 48 szt. 
9) Wrota do magazynu Banku Żywności (usługa kompleksowa)   – 20,52 m

2
   

10) Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian  
w pomieszczeniach o powierzchni podłogi  ponad 5 m

2
     – 1 031,70 m

2
 

11) Gruntowanie powierzchni ścian przed szpachlowaniem    – 1 031,70 m
2
 

12) Szpachlowanie powierzchni ścian      – 1 031,70 m
2
 

13) Gruntowne powierzchni ścian przed malowaniem    – 1 031,70 m
2
 

14)  
15) Malowanie powierzchni ścian farbą silikonową     – 1 031,70 m

2
 

16) Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni sufitów 
w pomieszczeniach o powierzchni podłogi  ponad 5 m

2
     – 660,00 m

2
 

17) Gruntowanie powierzchni sufitów przed szpachlowaniem    – 660,00 m
2
 

18) Szpachlowanie powierzchni sufitów     – 660,00 m
2
 

19) Gruntowne powierzchni sufitów      – 660,00 m
2
 

20) Malowanie powierzchni sufitów farbą silikonową     – 660,00 m
2
 

21) Malowanie bram drewnianych farba olejną     – 20,91 m
2
, 

 

We wskazanych pomieszczeniach obiektu magazynowego Banku Żywności mieszczącego się w 
Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52, bud 14. Zgodnie z projektem budowlanym i ze specyfikacją z 
zapytania ofertowego – realizowane w ramach przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów 
poprzez realizację II etapu rozwoju infrastruktury Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. - finansowanego w 
formie dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wniosek Beneficjenta 
nr 170/2020). 

mailto:fbz.gorzow@wp.pl


 
 

PRZEPROWADZENIE PRAC REMONTOWO BUDOWLANYCH  
W RAMACH PRZEDSIĘWZICIA 

 
1. „Cena” 

 

 
lp. zadanie wartość brutto zamówienia 

a) 
 

 
Wykonaniu robót 

remontowo-budowlanych 
wskazanych pomieszczeń 
obiektu magazynowego 

Banku Żywności w 
Gorzowie Wlkp.  

Zgodnie ze specyfikacją 
zapytania ofertowego nr 
170/2021/Wn04/OZ-PO-

go/D//01-2021                                       
z 15 czerwca 2021r. 

 

 
 
………………………………………………………….. zł 
 
Słownie 

:…………….…………………………….…………………… 

………………………………………………………………… 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 

ZAMÓWIENIA 

 
 
………………………………………………………….. zł 
 
Słownie 

:…………….…………………………….…………………… 

………………………………………………………………… 

 
Cena obejmuje wszystkie koszty zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i szczegółowym 
opisem zamówienia. 

 
4. WARUNKI REALIZACJI: 

1) Zobowiązuję się do wykonania zamówienia zgodnie Zapytaniem ofertowym, na warunkach 

zawartych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do „Zapytania ofertowego”. 

2) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią „Zapytania ofertowego” oraz uzyskałem 

konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptuję 

postanowienia i wymagania stawiane w „Zapytaniu ofertowym”. 

3) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

żadnych zastrzeżeń. 

4) Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, podanego w przedmiotowym „Zapytaniu ofertowym”. 

5) Oświadczam, że akceptuję istotne postanowienia umowy i zobowiązuję się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6) Oświadczam, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 

7) Oświadczam, iż w cenie oferty uwzględniłem wszystkie wymagania przedmiotowego 
„Zapytania ofertowego” oraz wszelkie koszty z realizacją zamówienia. 

 

8) Oświadczam, że: 

 spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu, 

 posiadam doświadczenie zawodowe oraz zespół zdolny do wykonania niniejszego 
zamówienia, 



 
 

 posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, 

 nie znajduję się w stanie upadłości albo likwidacji, 

 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

9) Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie Zamówienia 
wyznaczamy 
 
 
…………………………………………………………………………………………………….…….. 

(imię, nazwisko, telefon, adres e-mail). 

10) Oświadczamy, że umowę wykonamy samodzielnie/przy pomocy następujących 
podwykonawców***: 

 

a. Nazwa ……………………………………………………………………………….…………, 

zakres ……………………………………………..…………………………………………. 

b. Nazwa …………………………………………………………………..………………………, 

zakres ………………………………………………………………………………………….  

11) Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:  

a) posiadania uprawnień wymaganymi przepisami prawa do wykonywania określonej  
działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem,  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia,  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia  

12) Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są:  

a) Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym  

b) …………………………………………………………………………………………………  

c) …………………………………………………………………………………………………  

 
   * właściwe zaznaczyć znakiem „X”  

 ** w miejsce wstawić znak „X” jeśli odpowiedzieliśmy TAK i dołączamy odpowiedni dokument.  
*** niewłaściwe skreślić  
 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość i data ……………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………  
Podpis/y osób upoważnionych do działania  

w imieniu wykonawcy i pieczęć firmowa 


