
 
 

 
………………..…………………………… 
nazwa i adres oferenta - pieczęć firmowa       
  

Przedszkole i Żłobek   
"Zaczarowany Domek'' 

 Urszula Bartkiewicz  
ul. Batalionów Chłopskich 85, 75-309 Koszalin 

O F E R T A 
 
W odpowiedzi na zapytanie Zakup materiałów wykończeniowych w ramach projektu „Zaczarowany domek - kolejne 
szanse dla rodziców dzieci do lat 3 powracających na rynek prac” realizowanego w ramach  RPZP.06.06.00 Program 
zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  na podstawie umowy nr: RPZP.06.06.00-32-
K023/18-00przedstawiamy naszą ofertę: 
 

 Nazwa Ilość Cena 

1 Impregnat do drewna ogniochronny 300 kg  

2 Płyta GKF ognioodporna x 2  220 m2 x 2 warstwy  

3 Folia paraizolacyjna 220 m2  

4 Stelaże do płyty GK ` na 220 m2  

5 Płyty g-k Norgips KP typu DFIR grub. 12,5 mm  185 m2 x 2 warstwy  

6 Gipsowa masa szpachlowa Norgips Start 555 kg  

7 Warstwa wyrównująca (np. tektura falista) 185 m2  

8 Wkręty do drewna Norgips 3,5 x 25 mm lub zszywki C 
4/23 mm 

3700 szt.  

9 Dylatacja z wełny mineralnej 10 mm 111 m   

10 Wykładzina dźwiękochłonna PCV 15 dB  31 m2  

11 Płytka 7,33x22,3 Biała 10 m2  

12 Płytka listwa 11,5x60 Biała 28 szt.  

13 Płytka 30x60 Biała 6 m2  

14 Płytka listwa 4,5x60 Biała 32 szt.  

15 Tynk maszynowy 75 MP 1800 kg  

16 Farba biała zmywalna 100 l  

17 Listwy przysufitowe styropianowe 1 cm x 2000 cm 700 szt.  

18 Klej do płytek 50 kg  

19 Podłoga Tarkett + sznur spawalniczy 185 m2  

 Łącznie  Cena brutto 
 
 
 
 

Cena  brutto słownie  
 

 
Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

a) Cena zawierająca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w obszarze zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia. 
b) Zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niej  zastrzeżeń oraz 

zebrałem(a)/zebraliśmy informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty.   
c)     Gwarantuję/emy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania oraz znajduję/emy się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. 
d) Dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do realizacji zamówienia. 
e) Nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

 
 
 

……………………………………………………                                                                             …………………………………………………… 
Data         Podpis uprawnionej osoby  


