Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 5/RZE/2018 z dnia 07.09.2018 r.
Miejsce realizacji: ul. Wieniawskiego 143, Rzeszów.
…………………………………..
(data, miejsce)

Nazwa i adres Oferenta:
NIP, Regon:
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za ofertę:
Dane kontaktowe (telefon, email) osoby odpowiedzialnej za
ofertę:

Oferta
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac remontowych celem adaptacji lokalu
na ul. Wieniawskiego 143 Rzeszów pod placówkę przedszkolną w ramach projektu „Kraina
Odkrywcy w Rzeszowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zgodnie
z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym, przedstawiam ofertę:

Nazwa

Wykonanie prac remontowych celem przystosowania lokalu
na Wieniawskiego 143, Rzeszów pod placówkę przedszkolną

Czas realizacji usługi
(wyrażony w dniach
roboczych)
Gwarancja na
wykonaną usługę
(wyrażona
w miesiącach)
Cena wykonania usługi
(wyrażona w PLN
NETTO)

PRACE REMONTOWE

CENA USŁUGI za m2 lub punkt

Projekt „Kraina Odkrywcy w Rzeszowie”
Sieć Edukacyjna Kraina Odkrywcy
ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków
tel./fax +48 12 633 33 67
e-mail: biuro@krainaodkrywcy.pl www.krainaodkrywcy.pl

a)
b)
c)

wykonanie gładzi na ścianach
wraz z malowaniem – 800 m2
wykonanie sufitów podwieszanych –
420 m2
malowanie lokalu – 950 m2

s)

flizowanie – 235 m2
wykonanie zmian instalacji
hydraulicznych – 20 punktów
zakup drzwi z ościeżnicami + montaż
– 20 sztuk
modyfikację części ścianek
działowych i dobudowy ścianek –
200 m2
wykonanie zmian instalacji
elektrycznej – 36 punktów
zakup i montaż paneli podłogowych
– 250 m2
zakup i montaż wykładziny
dywanowej z cokolikami – 160 m2
wykonanie okablowania sieciowego
do monitoringu – 5 punktów
wykonanie zmian w oświetleniu
w tym lampa awaryjna – 15 punktów
montaż instalacji wentylacyjnej
zakup i montaż klimatyzacji oraz
kurtyny powietrznej –
5 klimatyzatorów + 1 kurtyna
powietrzna
zakup systemu alarmowego
z montażem - centrala + 5 czujników
zakup i montaż 7 zestawów WC
podtynkowych
zakup i montaż 15 umywalek
zakup i montaż 3 zlewozmywaków
kuchennych
zakup i montaż 2 brodzików

t)

zakup i montaż 19 baterii

d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)
q)
r)

ŁĄCZNA KWOTA WYKONANIA USŁUGI:
Oświadczamy, iż:
1) Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
2) W cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w zakresie
określonym w zapytaniu ofertowym nr 5/RZE/2018 z dnia 07.09.2018 r.
3) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Dysponujemy odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem będącym przedmiotem zamówienia.
5) Znana jest nam treść Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego
Projekt „Kraina Odkrywcy w Rzeszowie”
Sieć Edukacyjna Kraina Odkrywcy
ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków
tel./fax +48 12 633 33 67
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Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
6) Świadomi odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informujemy, iż dane zawarte
w ofercie oraz załącznikach są zgodne z prawdą.
7) Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych dla celów związanych z niniejszym
postępowaniem.

…………………………………………………….
Pieczątka Oferenta

…………………………………………………….
Data i podpis Oferenta
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