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Załącznik nr 1/1 

 

............................................ 
                                                                                                                                          pieczęć zamawiającego 

............................................................ 
nazwa i adres wykonawcy 

.............................................................                                                               Ciechanów 27.01.2020r. 

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

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

Nr sprawy 07/2020r. 

 
1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie                                        

w imieniu której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza 

do złożenia oferty na: wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  przy ul. 

Nadfosnej 3 w Ciechanowie. 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym zamieszkałym 

budynku mieszkalnym  przy ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie,  w zakresie szczegółowo określonym                      

w  projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.                                

      Zakres robót obejmuje: 

             1. Demontaż starej instalacji gazowej. 

             2. Montaż rurociągów stalowych z rur stalowych bez szwu o połączeniach spawanych –  

                 poziomy i piony od istniejącego kurka głównego umieszczonego w węźle redukcyjnym  

                 zlokalizowanym w szafce gazowej. 

             3. Montaż rurociągów z rur miedzianych ciągnionych bez szwu – instalacje mieszkaniowe od  

                 gazomierzy do poszczególnych odbiorników gazu (podgrzewacze wody, kuchnie gazowe). 

             4. Demontaż i ponowny montaż  odbiorników gazu (podgrzewacze wody i kuchnie gazowe)  

                 po wymianie instalacji gazowej. 

             5. Montaż szafek gazowych dla każdego lokalu mieszkalnego. 

             6. Roboty związane z naprawą ścian i stropów po wykonanych robotach. 

             7. Wykonanie prób szczelności instalacji gazowej wraz z wystawieniem stosownych  

                 protokółów. 

             8. Badanie i odbiór kominiarski przewodów spalinowych i wentylacyjnych po wykonanych    

                 robotach z wystawieniem stosownego protokółu 

Budynek zasilany jest z istniejącego przyłącza gazowego zakończonego kurkiem głównym według nowych 

zamiennych warunków przyłączenia do sieci gazowej. Wszystkie prace związane z demontażem urządzeń 

pomiarowych /liczniki gazowe/ ich ponownym montażem z zaplombowaniem należy do obowiązków                               

i obciąża Zamawiającego. 

Zabezpieczenie i organizacja pracy należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę. Ustalenie  terminów i 

sposobu prac w lokalach mieszkalnych należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę. Naprawa 

ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy do obowiązków Wykonawcy. Za 

ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty ich usunięcia ponosi 

Wykonawca. 

      Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynku  po uprzednim uzgodnieniu terminu                                  

       z Zamawiającym.  

3.    Wymagany okres wykonania zamówienia 60 dni od daty przekazania budynku do wykonania  

        robót. 

4.    Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a  

       Ciechanów pok. nr 1. 

5.   Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe   

      warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,  tel. (023)672-23-04 

6.   Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. 

      Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania   

      przyczyny.   

7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia : 

    O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
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c) posiadają niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także dysponują potencjałem ekonomicznym i 

technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

    Dokumenty wymagane do złożenia oferty. 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie  

prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,  

c) wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2, 

d) wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu    

zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu  wykonywanych przez nie   

czynności. Przedłożone przez Wykonawcę wykazy i dokumenty muszą potwierdzać,  

że przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia personel: kierownik  robót posiada co najmniej  

3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami, wymagane złożeniem uprawnień  

budowlanych w branży sanitarnej instalacje gazowe i  aktualnym potwierdzeniem członkowstwa  

we właściwej izbie samorządu zawodowego wraz z polisą oc, 

e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót o podobnym zakresie i charakterze, 

f) referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą         

starannością. 

g) Klauzula informacyjna – zał. nr 3. 

8. Warunki umowy: 

     - o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,  

     - umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego 

       zapytania oraz danych zawartych w ofercie.  

9.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego  wniesienia   

     (jeżeli jest wymagany): Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób  

     oraz formę jego  wniesienia: Od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w przetargu będzie  

     wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

      w wysokości: 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym Wykonawcy w formie   

      w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego z adnotacją „zabezpieczenie należytego 

      wykonania umowy – „Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   

      przy ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie”  

10. Wymaga się  aby Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem    

       na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu   

       robót. 

11. Sposób przygotowania ofert:  

      Ofertę należy sporządzić na załączonym druku  formularza ofertowego (zał. nr 1),cena oferty uwzględnia  

      wszystkie zobowiązania w tym utrzymanie placu budowy, zabezpieczenie  

      i oznakowanie terenu robót,  koszty związane ze zużyciem wody i energii, musi być podana w PLN cyfrowo 

      i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT . Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie   

      koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

      Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony  przedmiar robót (zał. nr 2), projekt budowlany,  

      specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i inne koszty związane z realizacją zamówienia. 

      Ofertę należy przygotować w języku  polskim, w formie pisemnej,  na maszynie, komputerze,   

       nieścieralnym atramentem, umieścić w  zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:  

       nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe  

       nr sprawy 07/2020r. do postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę wewnętrznej   

      instalacji gazowej w budynku mieszkalnym ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie”. 

12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 10.02.2020 roku, do godziny 10,00  

      w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie  

      ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter 
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Załącznik nr 1                                                                                           

FORMULARZ OFERTOWY 

                                                                                                                

Dane dotyczące oferenta 

 

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

 

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

 

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

 

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

   

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

 

Dane dotyczące zamawiającego 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Nadfosnej 3 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 

reprezentowane przez: 

Prezesa Zarządu – Łukasz Lewandowski 

  

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia 

 

Nawiązując do ogłoszenia na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym                       

przy ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie, oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami dokumentacji 

przetargowej za cenę:  

 

cena netto.............................................................................................................zł  

(słownie: ...................................................................................................... ........)  

podatek VAT (8%) .......................................................................................................zł  

cena brutto ..........................................................................................................zł  

(słownie: ...............................................................................................................)  

 

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 : Wykonam zamówienie w terminie 60 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót.  

Termin płatności:/ minimum 30 dni / …………….dni  

Udzielam(y) gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż ………….  

miesięcy od odbioru końcowego całego zakresu robót.  

 

Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni - sposób zgłaszania problemów w przypadku 

uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... - załatwienie wykonania reklamacji: .......... 

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

Osoby do kontaktów z Zamawiającym Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za 

wykonanie zobowiązań umowy:  

http://www.tbsciechanow.pl/
mailto:tbs@tbsciechanow.pl
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.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  

zakres odpowiedzialności  

 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej Nazwisko, imię 

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

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon...................................................Fax................................................. ........  

Zakres*: - do reprezentowania w postępowaniu - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - do 

zawarcia umowy 

 

 

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. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Zobowiązuje(my) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości (5% wartości oferty brutto) ……………………………………………………….  

w formie ……………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że akceptuję : 

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści   

  umowy. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

 

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

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

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

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

 

Inne informacje oferenta:  

 

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

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

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

 

 

 

 

                                                                        _____________________________________ 

                                                                                                          (imię i nazwisko)  

                                                                                  data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta  

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 2 

 

Przedmiar robót  na wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym                          

przy ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie 

 

1. Roboty demontażowe 

1 KNNR 8 0307-010-040 

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15-20 mm 
krotność= 1,000 

180,000 m 

1. 180 180,000    

2 KNNR 8 0307-020-040 

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm 
krotność= 1,000 

22,000 m 

1. 22 22,000    

3 KNNR 8 0307-030-040 

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm 
krotność= 1,000 

42,000 m 

1. 42 42,000    

4 KNNR 8 0308-040-020 

Demontaż kurka gazowego o śr.15-25 mm przy urządzeniach 
krotność= 1,000 

 

32,000 szt 

1. 32 32,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    32,000 

5 KNNR 8 0312-010-090 

Demontaż obustronnego podejścia do gazomierza na ścianach lub we wnękach o śr.20 mm 
krotność= 1,000 

 

16,000 kpl 

1. 16 16,000    

2. Roboty montażowe - część wspólna - poziomy i piony 

6 KNNR 4 0303-030-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w 

budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

38,600 m 

1. 38,60 38,600    

7 KNNR 4 0303-050-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w 

budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

13,200 m 

1. 13,20 13,200    

8 KNNR 4 0303-060-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w 

budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

42,000 m 

1. 42 42,000    

9 KNNR 4 0312-020-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

16,000 szt 

1. 16 16,000    

10 KNNR 4 0312-060-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

1. 2 2,000    

11 KNNR 4 0308-020-090 

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na 

ścianach 
krotność= 1,000 

 

16,000 kpl 

1. 16 16,000    
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12 KNNR 4 0308-020-090 

Dodatkowe nakłady na montaż szafki gazowej o wym. 40*40*20 cm na ścianie 
krotność= 1,000 

 

16,000 kpl 

1. 16 16,000    

13 KNR 2-15 0305-01-103 

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach 

mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

16,000 lokal 

1. 16 16,000    

14 KNR 7-12W 0101-04-050 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy 

zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 
krotność= 1,000 

 

13,320 m2 

1. 13,32 13,320    

15 KNR 7-12W 0201-04-050 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 
krotność= 1,000 

 

13,320 m2 

1. 13,32 13,320    

16 KNR 7-12W 0209-04-050 

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 

do 57 mm ( pierwsza warstwa ) 
krotność= 1,000 

 

13,320 m2 

1. 13,32 13,320    

17 KNR 7-12W 0209-04-050 

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 

do 57 mm ( druga warstwa ) 
krotność= 1,000 

 

13,320 m2 

1. 13,32 13,320    

18 KNR 4-01 0208-03-020 

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 
krotność= 1,000 

 

32,000 szt 

1. 32 32,000    

19 KNR 4-01W 0335-03-020 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 
krotność= 1,000 

 

11,000 szt 

1. 11 11,000    

20 KNR 4-01W 0711-01-050 

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach 

prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 

m2 w 1 miejscu 
krotność= 1,000 

 

7,100 m2 

1. 7,1 7,100    

21 KNNR 4 0410-010-020 

Szafka gazowa typu Z5 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

22  Kal. własna-090 

Badasnia i odbiór kominiarki przewodów wentylacyjnych o spalinowych- wstawienie protokółu 

kominiarskiego. 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

3. Mieszkanie nr 1 
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23 KNNR 4 0305-040-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

1,200 m 

1. 1,2 1,200    

24 KNNR 4 0306-050-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

12,200 m 

1. 12,2 12,200    

25 KNNR 4 0312-010-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

26 KNNR 4 0312-020-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

27 KSNR  4 0308-02-020 

Dodatkowe nakłady  na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, 

na ścianach- stelaż do gazomierza 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

28 KNR 2-15U 0203-02-020 

Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zew. 18 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

29 KNR 2-15U 0203-03-020 

Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

30 KNR 4-01W 0335-03-020 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

1. 2 2,000    

31 KNR 4-02W 0315-03-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie  kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

32 KNR 4-02W 0316-02-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

4. Mieszkanie nr 2 

33 KNNR 4 0305-040-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

2,000 m 

1. 2 2,000    

34 KNNR 4 0306-050-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

9,600 m 

1. 9,6 9,600    
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35 KNNR 4 0312-010-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

36 KNNR 4 0312-020-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

37 KSNR  4 0308-02-020 

Dodatkowe nakłady  na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, 

na ścianach- stelaż do gazomierza 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

38 KNR 2-15U 0203-02-020 

Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zew. 18 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

39 KNR 2-15U 0203-03-020 

Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

40 KNR 4-01W 0335-03-020 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

1. 2 2,000    

41 KNR 4-02W 0315-03-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie  kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

42 KNR 4-02W 0316-02-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

5. Mieszkanie nr 3 

43 KNNR 4 0305-040-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

1,500 m 

1. 1,5 1,500    

44 KNNR 4 0306-050-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

15,500 m 

1. 15,5 15,500    

45 KNNR 4 0312-010-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

46 KNNR 4 0312-020-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    
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47 KSNR  4 0308-02-020 

Dodatkowe nakłady  na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, 

na ścianach- stelaż do gazomierza 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

48 KNR 2-15U 0203-02-020 

Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zew. 18 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

49 KNR 2-15U 0203-03-020 

Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

50 KNR 4-01W 0335-03-020 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

1. 2 2,000    

51 KNR 4-02W 0315-03-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie  kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

52 KNR 4-02W 0316-02-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

6. Mieszkanie nr 4 

53 KNNR 4 0305-040-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

1,700 m 

1. 1,7 1,700    

54 KNNR 4 0306-050-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

15,500 m 

1. 15,5 15,500    

55 KNNR 4 0312-010-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

56 KNNR 4 0312-020-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

57 KSNR  4 0308-02-020 

Dodatkowe nakłady  na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, 

na ścianach- stelaż do gazomierza 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

58 KNR 2-15U 0203-02-020 

Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zew. 18 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

59 KNR 2-15U 0203-03-020 

Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    
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60 KNR 4-01W 0335-03-020 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

1. 2 2,000    

61 KNR 4-02W 0315-03-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie  kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

62 KNR 4-02W 0316-02-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

7. Mieszkanie nr 5 

63 KNNR 4 0305-040-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

2,200 m 

1. 2,2 2,200    

64 KNNR 4 0306-050-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

9,700 m 

1. 9,7 9,700    

65 KNNR 4 0312-010-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

66 KNNR 4 0312-020-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

67 KSNR  4 0308-02-020 

Dodatkowe nakłady  na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, 

na ścianach- stelaż do gazomierza 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

68 KNR 2-15U 0203-02-020 

Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zew. 18 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

69 KNR 2-15U 0203-03-020 

Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

70 KNR 4-01W 0335-03-020 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

1. 2 2,000    

71 KNR 4-02W 0315-03-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie  kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

72 KNR 4-02W 0316-02-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 
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1. 1 1,000    

8. Mieszkanie nr 6 

73 KNNR 4 0305-040-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

1,500 m 

1. 1,5 1,500    

74 KNNR 4 0306-050-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

12,300 m 

1. 12,3 12,300    

75 KNNR 4 0312-010-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

76 KNNR 4 0312-020-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

77 KSNR  4 0308-02-020 

Dodatkowe nakłady  na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, 

na ścianach- stelaż do gazomierza 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

78 KNR 2-15U 0203-02-020 

Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zew. 18 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

79 KNR 2-15U 0203-03-020 

Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

80 KNR 4-01W 0335-03-020 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

1. 2 2,000    

81 KNR 4-02W 0315-03-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie  kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

82 KNR 4-02W 0316-02-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

9. Mieszkanie nr 7 

83 KNNR 4 0305-040-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

1,300 m 

1. 1,3 1,300    

84 KNNR 4 0306-050-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

12,500 m 

1. 12,5 12,500    
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85 KNNR 4 0312-010-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

86 KNNR 4 0312-020-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

87 KSNR  4 0308-02-020 

Dodatkowe nakłady  na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, 

na ścianach- stelaż do gazomierza 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

88 KNR 2-15U 0203-02-020 

Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zew. 18 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

89 KNR 2-15U 0203-03-020 

Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

90 KNR 4-01W 0335-03-020 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

1. 2 2,000    

91 KNR 4-02W 0315-03-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie  kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

92 KNR 4-02W 0316-02-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

10. Mieszkanie nr 8 

93 KNNR 4 0305-040-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

2,000 m 

1. 2 2,000    

94 KNNR 4 0306-050-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

9,800 m 

1. 9,8 9,800    

95 KNNR 4 0312-010-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

96 KNNR 4 0312-020-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    



                                           

                                           Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 

                                           06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14 

                                           tel. (023) 672 52 76, 672 59 80  fax. 672 38 18 

 
97 KSNR  4 0308-02-020 

Dodatkowe nakłady  na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, 

na ścianach- stelaż do gazomierza 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

98 KNR 2-15U 0203-02-020 

Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zew. 18 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

99 KNR 2-15U 0203-03-020 

Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

100 KNR 4-01W 0335-03-020 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

1. 2 2,000    

101 KNR 4-02W 0315-03-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie  kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

102 KNR 4-02W 0316-02-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

11. Mieszkanie nr 9 

103 KNNR 4 0305-040-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

2,000 m 

1. 2 2,000    

104 KNNR 4 0306-050-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

15,300 m 

1. 15,3 15,300    

105 KNNR 4 0312-010-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

106 KNNR 4 0312-020-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

107 KSNR  4 0308-02-020 

Dodatkowe nakłady  na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, 

na ścianach- stelaż do gazomierza 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

108 KNR 2-15U 0203-02-020 

Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zew. 18 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

109 KNR 2-15U 0203-03-020 

Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    



                                           

                                           Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 

                                           06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14 

                                           tel. (023) 672 52 76, 672 59 80  fax. 672 38 18 

 
110 KNR 4-01W 0335-03-020 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

1. 2 2,000    

111 KNR 4-02W 0315-03-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie  kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

112 KNR 4-02W 0316-02-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

12. Mieszkanie nr 10 

113 KNNR 4 0305-040-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

1,900 m 

1. 1,9 1,900    

114 KNNR 4 0306-050-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

15,400 m 

1. 15,4 15,400    

115 KNNR 4 0312-010-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

116 KNNR 4 0312-020-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

117 KSNR  4 0308-02-020 

Dodatkowe nakłady  na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, 

na ścianach- stelaż do gazomierza 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

118 KNR 2-15U 0203-02-020 

Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zew. 18 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

119 KNR 2-15U 0203-03-020 

Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

120 KNR 4-01W 0335-03-020 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

1. 2 2,000    

121 KNR 4-02W 0315-03-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie  kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

122 KNR 4-02W 0316-02-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 
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1. 1 1,000    

13. Mieszkanie nr 11 

123 KNNR 4 0305-040-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

2,000 m 

1. 2 2,000    

124 KNNR 4 0306-050-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

9,800 m 

1. 9,8 9,800    

125 KNNR 4 0312-010-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

126 KNNR 4 0312-020-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

127 KSNR  4 0308-02-020 

Dodatkowe nakłady  na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, 

na ścianach- stelaż do gazomierza 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

128 KNR 2-15U 0203-02-020 

Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zew. 18 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

129 KNR 2-15U 0203-03-020 

Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

130 KNR 4-01W 0335-03-020 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

1. 2 2,000    

131 KNR 4-02W 0315-03-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie  kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

132 KNR 4-02W 0316-02-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

14. Mieszkanie nr 12 

133 KNNR 4 0305-040-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

1,000 m 

1. 1 1,000    

134 KNNR 4 0306-050-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

8,000 m 

1. 8 8,000    
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135 KNNR 4 0312-010-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

136 KNNR 4 0312-020-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

137 KSNR  4 0308-02-020 

Dodatkowe nakłady  na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, 

na ścianach- stelaż do gazomierza 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

138 KNR 2-15U 0203-02-020 

Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zew. 18 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

139 KNR 2-15U 0203-03-020 

Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

140 KNR 4-01W 0335-03-020 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

1. 2 2,000    

141 KNR 4-02W 0315-03-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie  kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

142 KNR 4-02W 0316-02-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

15. Mieszkanie nr 13 

143 KNNR 4 0305-040-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

2,000 m 

1. 2 2,000    

144 KNNR 4 0306-050-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

10,000 m 

1. 10 10,000    

145 KNNR 4 0312-010-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

146 KNNR 4 0312-020-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    
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147 KSNR  4 0308-02-020 

Dodatkowe nakłady  na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, 

na ścianach- stelaż do gazomierza 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

148 KNR 2-15U 0203-02-020 

Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zew. 18 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

149 KNR 2-15U 0203-03-020 

Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

150 KNR 4-01W 0335-03-020 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

1. 2 2,000    

151 KNR 4-02W 0315-03-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie  kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

152 KNR 4-02W 0316-02-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

16. Mieszkanie nr 14 

153 KNNR 4 0305-040-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

2,000 m 

1. 2 2,000    

154 KNNR 4 0306-050-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

15,500 m 

1. 15,5 15,500    

155 KNNR 4 0312-010-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

156 KNNR 4 0312-020-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

157 KSNR  4 0308-02-020 

Dodatkowe nakłady  na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, 

na ścianach- stelaż do gazomierza 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

158 KNR 2-15U 0203-02-020 

Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zew. 18 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

159 KNR 2-15U 0203-03-020 

Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    
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160 KNR 4-01W 0335-03-020 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

1. 2 2,000    

161 KNR 4-02W 0315-03-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie  kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

162 KNR 4-02W 0316-02-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

17. Mieszkanie nr 15 

163 KNNR 4 0305-040-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

2,000 m 

1. 2 2,000    

164 KNNR 4 0306-050-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

15,500 m 

1. 15,5 15,500    

165 KNNR 4 0312-010-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

166 KNNR 4 0312-020-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

167 KSNR  4 0308-02-020 

Dodatkowe nakłady  na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, 

na ścianach- stelaż do gazomierza 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

168 KNR 2-15U 0203-02-020 

Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zew. 18 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

169 KNR 2-15U 0203-03-020 

Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

170 KNR 4-01W 0335-03-020 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

1. 2 2,000    

171 KNR 4-02W 0315-03-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie  kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

172 KNR 4-02W 0316-02-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 
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1. 1 1,000    

18. Mieszkanie nr 16 

173 KNNR 4 0305-040-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 18 mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

2,000 m 

1. 2 2,000    

174 KNNR 4 0306-050-040 

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

10,000 m 

1. 10 10,000    

175 KNNR 4 0312-010-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

176 KNNR 4 0312-020-020 

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

177 KSNR  4 0308-02-020 

Dodatkowe nakłady  na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, 

na ścianach- stelaż do gazomierza 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

178 KNR 2-15U 0203-02-020 

Podejście na wąż do gazu 1/2" o długości do 150 cm do kuchni gazowej na wąż o śr. zew. 18 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

179 KNR 2-15U 0203-03-020 

Podejście do piecyka gazowego - rura miedziana o śr. zew. 22 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

180 KNR 4-01W 0335-03-020 

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

1. 2 2,000    

181 KNR 4-02W 0315-03-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie  kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

182 KNR 4-02W 0316-02-020 

Odłączenie i ponowne podłączenie piecyka gazowego 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    
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Załącznik nr 3 

 

 

 
 

 

 
 

 

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZOWAĆ ZAMÓWIENIE 

 
 

Data:.............................................................................................. ................. 

Nazwa wykonawcy........................................................................................  

Adres wykonawcy..........................................................................................  

 

 

Przedmiot zamówienia : Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  

                                          przy ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie 

 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

L.p. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych 

czynności 

Kwalifikacje Inne Informacje 

/jeżeli zachodzi 

istotna potrzeba/ 
 
 

    

 

 

    

 
 

    

 

 

    

 
 

    

 

 

    

 
 

    

Do wykazu załączam  uprawnienia budowlane w branży budowlanej i aktualne zaświadczenie z właściwej Izby 

Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robot. 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

                                                                                            ________________________________ 

                                                                                                 Podpisy osób uprawnionych do 

                                                                                                  reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

 

 
                                                                                                                                                                                               

 

 
 

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ O PODOBNYM ZAKRESIE I CHARAKTERZE 

                     W  OKRESIE OSTATNICH 5 LAT /licząc wstecz od terminu składania ofert/ 

 

 
 
 

Data:...............................................................................................................  

Nazwa wykonawcy........................................................................................ 

Adres wykonawcy..........................................................................................  

 

 

Przedmiot zamówienia : Wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  

przy ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie 

 
Stosownie do treści dokumentacji przetargowej wykonałem (wykonaliśmy) następujące zamówienia  

o podobnym zakresie i charakterze do zamówienia będącego przedmiotem niniejszego przetargu. 

Lp. Nazwa zamówienia                   

i miejsce jego 

wykonania 

Wartość z 

podatkiem 

VAT w PLN 

Zakres 

wykonanych 

prac 

Termin 

realizacji 

Zamawiający 

(nazwa, adres, 

nr telefonu do 

kontaktu) 

Wykonawca 

lub Partner 

(nazwa) 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

Do wykazu załączam dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            ________________________________ 

                                                                                                Podpisy osób uprawnionych do 

                                                                                                 reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 

 

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. 

3. 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  wykonania wymiany 

wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Nadfosnej 3 w Ciechanowie 

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 ………………………………………………….. 
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