
Załącznik nr 1                                                                                           

FORMULARZ OFERTOWY                                                                                                                

Dane dotyczące oferenta 

 

Nazwa.................................................................................................................... 

 

Siedziba................................................................................................................. 

 

Nr telefonu/faks...................................................................................................... 

 

nr NIP...................................................................................................................... 

   

nr REGON............................................................................................................... 

 

Dane dotyczące zamawiającego: 

Wspólnota Mieszkaniowa budynku  ul. Andersa 52 w Ciechanowie 

w imieniu, której występuje 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie 

ul. Okrzei 14 

06-400 Ciechanów 

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18 

www.tbsciechanow.pl  

tbs@tbsciechanow.pl 

 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  

Ocieplenie naroży budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Andersa 52 w Ciechanowie                        

za kwotę: 

 

 

1) cena netto za wykonanie docieplenia styropianem gr. 5 cm naroży budynku: 

 

 ...........................................................................................................zł/m2 

 

podatek VAT......................................................................................zł 

 

cena brutto........................................................................................zł/m2 

 

 

2) cena netto za wykonanie docieplenia styropianem gr. 10 cm naroży budynku: 

 

 ...........................................................................................................zł/m2 

 

podatek VAT.......................................................................................zł 

 

cena brutto..........................................................................................zł/m2 

 

3) cena netto za wykonanie dwukrotnej warstwy klejowej z siatką wzmacniającą i 

gruntowaniem: 

 

 ...........................................................................................................zł/1m2 

 

podatek VAT.......................................................................................zł 

 

cena brutto........................................................................................zł/m2 

 

 

 

 

4) cena netto za wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego w kolorze elewacji: 

http://www.tbsciechanow.pl/
mailto:tbs@tbsciechanow.pl


 

 ...........................................................................................................zł/m2 

 

podatek VAT............................................................................................zł 

 

      cena brutto.............................................................................................zł/m2 

 

 

5) cena netto za wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego w kolorze  

 

elewacji: ........................................................................................zł/m2 

 

podatek VAT...........................................................................................zł 

 

       cena brutto............................................................................................zł/m2 

 

 

6) cena netto za montaż narożników ochronnych: 

 

 ...........................................................................................................zł/mb 

 

podatek VAT........................................................................................zł 

 

      cena brutto..........................................................................................zł/mb 

 

7) cena netto za gruntowanie: 

 

 ...........................................................................................................zł/m2 

 

podatek VAT......................................................................................zł 

 

      cena brutto.........................................................................................zł/m2 

 

 

 

8) cena netto za częściową naprawę tynku mozaikowego na cokole budynku: 

 

 ...........................................................................................................zł/m2 

 

podatek VAT........................................................................................zł 

 

cena brutto .........................................................................................zł/m2 

 

 

9) cena netto  za usunięcie gruzu: 

 

 ...........................................................................................................zł/m3 

 

podatek VAT.......................................................................................zł 

 

cena brutto ........................................................................................zł/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stawki kosztorysowe  

Roboczogodzina /Rg/ - …………………pln  

Koszty pośrednie /Kp/ - …………………..%  

Zysk /Z/ - …………………..%  

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie z 

uwzględnieniem składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego 

określonego j.w. 

 

Oświadczam, że : 

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia, 

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym 

    oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Wykonam zamówienie w terminie 30 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót. 

 

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ………… od daty 

bezusterkowego odbioru końcowego.  

 

Oświadczamy, ze w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, płatności będą 
dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności (split  payment). 
 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                               _____________________________________ 
                                                                                            (imię i nazwisko)  

                                                                                    data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
PL)     
 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie, kontakt                                       

z administratorem możliwy jest pod nr telefonu  (23) 6725980. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email 

rodobeata@gmail.com. 

Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu związanym z postępowaniem dotyczącym 

ocieplenia naroży budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Andersa 52 w Ciechanowie. 

 

3. w takim zakresie,  w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania  (m.in. 

zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w informacji z otwarcia ofert i  protokole 

wyboru); 

4.  Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności spółki Pana/Pani 

dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, 

współpracującym ze spółką podmiotom, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i 

prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie spółką.  

5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Wszelkie 

dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane 

będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 

podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą zgodnie z terminem udzielonej 

gwarancji lub/i rękojmi. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, 

gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować nie rozpatrywaniem Państwa oferty w dalszym postępowaniu. 

 

Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą informacyjną: 
 
 
Data i Podpis ……………………………… 
 

mailto:rodobeata@gmail.com

