Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
DANE OFERENTA:

1.

PEŁNA NAZWA

2.

ADRES SIEDZIBY

3.

NUMER TELEFONU I FAXU

4.

ADRES E-MAIL

ZADANIE 1. Renowacja pomieszczeń – Ożarów Mazowiecki (05-850), ul. Konopnickiej 8.
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Wartość
Netto

Stawka
VAT %

Kwota
VAT

Wartość
brutto

1

2

3

4

5

6

PRACA PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJĄCE:
 zabezpieczenie podłóg, sprzętu i mebli folią;
 zabezpieczenie okien i glazur folią malarską;
 demontaż i utylizacja kratek wentylacyjnych;
 demontaż opraw oświetleniowych;
 usunięcie posadzki z tworzyw sztucznych (dywanowych) w głównym
pomieszczeniu;
 usunięcie zewnętrznej warstwy kleju, zaprawy z powierzchni podłóg po usunięciu
posadzki z tworzyw sztucznych (dywanowych) w głównym pomieszczeniu;
 skucie i uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach zagrzybionych;
 dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą nałożenia
środków grzybobójczych;
 usunięcie farb, przecieranie, wyrównanie, wygładzenie i gruntowanie powierzchni
istniejących tynków wewnętrznych;
 wywiezienie gruzu budowlanego i innych materiałów zbędnych pozostałych po
pracach renowacyjnych.
 wyniesienie z obecnej lokalizacji filii przy ul. Poznańskiej 127A w Ożarowie
Mazowieckim (05-850), transport i ponowne ustawienie mebli w nowej lokalizacji
przy ul. Konopnickiej 8 w Ożarowie Mazowieckim (05-850) po zakończonych
pracach renowacyjnych i instalacyjnych;
PRACE RENOWACYJNE:
 wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających z zaprawy samopoziomującej;
 gruntowanie podłoży;
 ułożenie nowej posadzki (bez warstwy izolacyjnej) z homogenicznej, odpornej na
ścieranie, wgniecenia, brud oraz zarysowania wykładziny winylowej typu „iQ
Optima Tarkett” albo równoważnej wraz z tzw. wywinięciem na ścianę (zamiast
listew przypodłogowych) – kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym;
 montaż listew progowych metalowych;
 dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych (ścian i sufitów) odporną na
zaplamienia farbą emulsyjną – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
 dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej farną olejną – kolor do uzgodnienia z



Zamawiającym;
dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych farba emulsyjną – kolor do
uzgodnienia z Zamawiającym.

PRACE INSTALACYJNE:
 montaż dwóch ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych z pokryciem obustronnym i wypełnieniem, w tym jedna ścianka w
pomieszczeniu głównym wraz z montażem nowych drzwi wewnętrznych;
 mycie i ponowny montaż posiadanych opraw oświetleniowych;
 montaż nowych kratek wentylacyjnych;
 wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego;
 wymiana odcinka rury z PCV lub cPVC o śr. 15 mm;
 wymiana trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm o połączeniach zgrzewanych;
 montaż baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką;
 montaż zlewozmywaka blaszanego ze stali nierdzewnej na szafce (spełniające
wymogi dla obiektu ochrony zdrowia) wraz z ułożeniem płytek ceramicznych na
ścianie przy której będzie zainstalowany – od podłogi do wysokości ~ 50 cm nad
zlewozmywakiem;
 wymiana elementów zestawu umywalkowego – syfon z tworzywa;
 montaż trójnika z PVC o śr. 75 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi;
 kompleksowe wykonanie podejścia z rur PCV o śr. 75 mm łączonych metodą
klejenia;
 wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15
cm do 3 obmiar ~ 25.00 płytek;
 uzupełnienie posadzki o powierzchni ~ 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie
cementowej z płytek terakotowych 15x15 cm obmiar ~ 5.43 m²

Całkowity koszt wykonania z materiałami i wyposażeniem :

.........................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE 2. Renowacja pomieszczeń – Błonie (05-870), ul. Lesznowska 20A.
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Wartość
Netto

Stawka
VAT %

Kwota
VAT

Wartość
brutto

1

2

3

4

5

6

PRACE RENOWACYJNE:

usunięcie i utylizacja posadzki dywanowej w gabinecie;

wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających z zaprawy
samopoziomującej, a następnie gruntowanie podłoży;

ułożenie w 2 pomieszczeniach nowej posadzki (bez warstwy
izolacyjnej) z homogenicznej, odpornej na ścieranie, wgniecenia, brud
oraz zarysowania wykładziny winylowej typu „iQ Optima Tarkett” albo
równoważnej wraz z tzw. wywinięciem na ścianę (zamiast listew
przypodłogowych) – kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym;

ułożenie w gabinecie posadzki z wykładzin tekstylnych (płytki) wraz z
montażem listew przyściennych z tworzyw sztucznych – profile
wypełnione wykładziną – kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym;

demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego i zaworu grzejnikowego,
a następnie wymiana grzejnika stalowego dwupyłkowego wraz z próbą
jego szczelności i wymianą termostatu grzejnikowego;

montaż listew progowych metalowych;

demontaż i utylizacja ścianki z płyt gipsowo-kartonowych w jednym z
pomieszczeń.

montaż rolet metalizowanych jednostronnie wraz z prowadnicami na
powierzchni skrzydeł okiennych o wym. 0,66 x 0,70 m na 4 oknach x 4
skrzydła – kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym;

montaż rolety metalizowanej jednostronnie wraz z prowadnicami na
skrzydle okiennym 1,06 x 1,36 m – kolor i wzór do uzgodnienia z
Zamawiającym;

Całkowity koszt wykonania z materiałami i wyposażeniem :

.........................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE 3. Montaż elementów systemu łączności radiowej – Ożarów Mazowiecki (05-850), ul. Konopnickiej 8 oraz demontaż urządzeń systemu
łączności i urządzeń monitoringu – Ożarów Mazowiecki (05-850), ul. Poznańska 127A.
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Wartość
Netto

Stawka
VAT %

Kwota
VAT

Wartość
brutto

1

2

3

4

5

6

PRACE INSTALACYJNE:

montaż i wykonanie instalacji anteny do łączności radiowej na budynku
przy ul. Konopnickiej 8, (05-850) Ożarów Mazowiecki wraz z
zapewnieniem wszelkich niezbędnych do tego elementów w postaci:
o anteny bazowej VHF CX-160 3/4 160-164MHz 146cm;
o kabla koncentrycznego 50 Ohm RG-213;
o masztu antenowego aluminiowego 3 metrowego;
o innych niezbędnych materiałów instalacyjnych jak złącza,
uchwyty, śruby, itp.

niezbędne programowanie i dostrojenie anteny zgodne z
wymaganiami łączności radiowej działającej w Rejonie Operacyjnym
Państwowego Ratownictwa Medycznego.
PRACE DEINSTALACYJNE:

demontaż wszystkich elementów instalacji łączności radiowej oraz
instalacji monitoringu wizyjnego z budynku przy ul. Poznańskiej 127A,
(05-850) Ożarów Mazowiecki w postaci:
o anteny bazowej;
o kabli koncentrycznych;
o masztu antenowego;
o kamer monitoringu;
o innych materiałów użytych podczas instalacji powyższych.

Całkowity koszt wykonania z materiałami i wyposażeniem :

.........................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZADANIE 4. Demontaż wiaty samochodowej – Ożarów Mazowiecki (05-850), ul. Poznańska 127A; jej transport i ponowny montaż – Ożarów
Mazowiecki (05-850), ul. Konopnickiej 8.
Lp

Opis przedmiotu zamówienia

Wartość
Netto

Stawka
VAT %

Kwota
VAT

Wartość
brutto

1

2

3

4

5

6

PRACE DEINSTALACYJNE I TRANSPORTOWE:

bezpieczny demontaż metalowej wiaty samochodowej znajdującej się
przy budynku w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Poznańska
127A – Zamawiający dopuszcza demontaż wiaty na poszczególne
elementy/sekcje;

zabezpieczenie przed wszelkimi uszkodzeniami do transportu
zdemontowanej wiaty;

transport środkami oferenta (przystosowanymi do prawidłowego i
bezpiecznego transportu) wiaty samochodowej do nowej lokalizacji w
Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Konopnickiej 8;

oferent zapewnia wszelkie niezbędne materiały do prawidłowego
demontażu, zabezpieczenia i transportu wiaty.
PRACE INSTALACYJNE:

prawidłowy montaż wszystkich elementów przetransportowanej wiaty
samochodowej na miejscu parkingowym w Ożarowie Mazowieckim
(05-850) przy ul. Konopnickiej 8 – wskazanym dokładnie przez
Zamawiającego;

oferent zapewnia wszelkie niezbędne materiały do ponownej instalacji
wiat samochodowej;

zainstalowana wiata samochodowa musi zachować wszystkie wymiary
i właściwości jak przed demontażem – odstępstwa są możliwe jedynie
po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

Całkowity koszt wykonania z materiałami i wyposażeniem :

.........................................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

