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Załącznik nr 2  do PCIS/ANRP/ZO/7/2016 
 

(Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 

    

Powiatowego Centrum Integracji Społecznej 

w Orzechówce,  

36-220 Jasienica Rosielna, Orzechówka 326A  

(nazwa i adres Zamawiającego)  
 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

Część Nazwa 

I Dostawa i sprzedaż materiałów dydaktycznych do warsztatu remontowo-porządkowego. 

Poz. Nazwa J.m. Cena jedn. 

netto 

Wartość 

brutto 

1 Farba gruntująca, pojemność: 10l, 
wodorozcieńczalna farba 
akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian  
 i sufitów wewnątrz pomieszczeń, kolorystyka: 
biała 

Szt.   

2 Farba emulsyjna, farba do wnętrz , pojemność 10l, 
stopień połysku: mat, wydajność 8-9m2/l 

Szt.   

3 Emalia nawierzchniowa, emalia olejno-ftalowa, 
pojemność 1l, Powierzchnia: metal, drewno, 
zastosowanie do wewnątrz i na zewnątrz 

Szt.   

4 Fuga do płytek, drobnokruszywowa cementowa 
zaprawa do spoinowania, kolor: orzech, masa 5kg. 
szerokość spoiny: 1 - 6 mm, przykładowe zużycie: 
0,38 kg/m2/3 mm dla płytek 30 x 30 cm,  

Szt.   

5 Grunt  do podłoży krytycznych i betonu, 
temperatura stosowania: +5 st C do +30 st C, 
zużycie: 0,3 do 0,35 kg/m2, opakowanie 10kg 

Szt.   

6 Płytki gresowe wewnętrzne, antypoślizgowe 
współczynnik większy od R12,  klasa ścieralności  V, 
kolor do uzgodnienia,  

m
2 

  

7 Płytki ścienne wewnętrzne,  odporność na 

ścieranie PEI 3, odporność na plamienie klasa 

4, wytrzymałość na szok termiczny, 

nasiąkliwość wodna E powyżej 10%, 

wytrzymałość na zginanie 15 N/mm
2
. 

m
2 
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8 Klej uniwersalny,  czas otwarty i przyczepność 
według normy PN-EN 12004, masa właściwa 

opakowania 25 kg, odporność termiczna -20 
0
C do +70 

0
C. 

Szt.   

9 Zaprawa tynkowa, tynkowanie ręczne lub 
maszynowe, grubość warstwy 6 -30 mm, 
tynkowanie ścian i sufitów, opakowanie 25kg, 
zużycie: 25 kg/ 1,3-1,4 m2/ 1 cm 

Szt.   

10 Zaprawa murarska, grubość warstwy: 6 - 40 mm, 
zużycie: od 34 kg/1 m2 muru o grubości 1/2 cegły, 
opakowanie 25 kg 

Szt.   

 

11 Gładź tynkowa biała, temperatura stosowania od 
+5°Cdo +25°C, przybliżone zużycie 1kg/1m2 
powierzchni przy średniej grubości 1mm, 
opakowanie 20 kg 

Szt.   

12 Cement portlandzki , wieloskładnikowy CEM II/B-
M, 25 kg w opakowaniu. 

Szt.   

13 Styropian, grubość 5 cm, twardy, zgodny z normą 
EN 13501-1,  

m
3 

  

14 Klej do płytek wewnętrznych,  25 kg w 
opakowaniu, czas otwarty i przyczepność według 
normy PN-EN 12004 

Szt.   

15 Drzwi wewnętrzne płycinowe, 200x80 cm, pełne, 
kolor biały, kierunek (prawe czy lewe) do 
uzgodnienia 

Szt.   

16 Drzwi zewnętrzne profil aluminiowy, kolor do 
uzgodnienia, 95x210, kierunek prawe, przeszklone, 
antaba, dwa zamki, samozamykacz. 

Szt.   

17 Drzwi zewnętrzne profil aluminiowy, kolor do 
uzgodnienia, 124x237, kierunek prawe, 
przeszklone, antaba, dwa zamki, samozamykacz 

Szt.   

18 Folia czarna budowlana, rolka o wymiarach 
4mx25m, grubość 0.2mm 

Szt.   

19 Drzwi zewnętrzne profil aluminiowy, kolor do 
uzgodnienia, 95x211, kierunek prawe, pełne, 
antaba, dwa zamki, samozamykacz 

Szt.   

20 Drzwi zewnętrzne profil aluminiowy, kolor do 
uzgodnienia, 88x207, kierunek lewe, przeszklone, 
antaba, dwa zamki, samozamykacz, lekkie przeszklenie 

Szt.   

21 
Tarcica obrzynana, grubość desek 25mm i 32 mm. 

m 
3 

  

22 Ościeżnice metalowe, do drzwi wewnętrznych 
80cm uniwersalne. 

Szt.   

23 Parapety z aglomarmuru, szerokość 25 cm grubość 
3cm . 

m 
2 

  

24 Ceownik wysokość- 65mm, szerokość-42mm, 
grubość- 5,5mm. 

mb   

25 Płyta gipsowo-kartonowa GKB , 1200x2000x12,5 
mm zwykła. 

Szt.   
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26 Pręt mocujący, wykonany ze stali, ocynkowany 
średnica 4mm, długość 1000mm. 

Szt.   

27 Profil przyścienny przeznaczony do  konstrukcji 

nośnych sufitów podwieszanych , okładzin 

sufitowych oraz dachowych, grubość blachy 

0,5mm, szerokość 30mm, długość 3mb. 

Szt.   

28 Profil główny sufitowy CD, do płyt gipsowo-

kartonowych wykonany z blachy o grubości 0.60 mm, 

długość: 4 m 

Szt.   

29 WIESZAK PŁASKI ES, wykonany z blachy 
ocynkowanej o grubości 1,0mm, zgodny z normą 
wg PN-EN 10142+A1:199775/125,płyta GK, szt. 100 

Op.   

30 Wkręty dociskowe, M5 x 25 mm, stal szlachetna 
A1. 

kg   

31 
Piasek rzeczny kwarcowy wielkość ziaren 0,2 mm  

m 
3 

  

32 
Żwir płukany,  średnica 4-16 mm,  

m 
3
   

   

 

 

 
 

…………………………. dnia ………………. 2016 roku. 

 

 

 
……………..………………………………. 

                                                                                                        (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - 

    podpis pełnomocnika wykonawców) 

 

 

 

 
 

 


