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ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy 02/2018r. 

 

1. Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie zaprasza                 

do złożenia oferty na :  podanie cen jednostkowych brutto na roboty malarskie i towarzyszące                             

w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

       Sp. z o.o. w Ciechanowie wg załączonego formularza ofertowo-cenowego (zał.1). 

2. Przedmiot zamówienia: j.w. 

3. Zamówienia będą dokonywane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego. Umowa będzie zawarta   

na okres 12 m-cy od jej podpisania , nie dłużej jednak niż do czasu zakończenia realizacji robót 

których łączna wartość osiągnie kwotę 30 000 euro (129 351,00 zł) 

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

       Ciechanów pok. nr 1 lub ze strony internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl. 

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

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

6.   Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny w następujący sposób: 

       Kryterium ceny w grupie nr 1 robót malarskich – 60% 

       Punkty za powyższe kryterium będą przyznawane wg wzoru: 

       C=Cn/Cb*100*0,60 

       C- wskaźnik ceny oferty dla grupy nr 1 robót malarskich 

       Cn- wartość oferty najniższej w grupie nr 1 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji     

       grupy. 

       Cb- wartość oferty badanej w grupie nr 1 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji   

       grupy. 

       0,60 – waga kryterium 

      Maksymalna ilość punktów – 60,00 

      Kryterium ceny w grupie nr 2 robót malarskich – 30% 

      Punkty za powyższe kryterium będą przyznawane wg wzoru: 

      C=Cn/Cb*100*0,30 

      C- wskaźnik ceny oferty dla grupy nr 2 robót malarskich 

      Cn- wartość oferty najniższej w grupie nr 2 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji    

      grupy. 

      Cb- wartość oferty badanej w grupie nr 2 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji  

      grupy. 

      0,30 – waga kryterium 

      Maksymalna ilość punktów –30,00 

      Kryterium ceny w grupie nr 3 robót malarskich – 8% 

      Punkty za powyższe kryterium będą przyznawane wg wzoru: 

      C=Cn/Cb*100*0,08 

      C- wskaźnik ceny oferty dla grupy nr 3 robót malarskich 

      Cn- wartość oferty najniższej w grupie nr 3 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji      

       grupy. 

       Cb- wartość oferty badanej w grupie nr 3 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji     

       grupy. 

       0,08 – waga kryterium 



       Maksymalna ilość punktów – 8,00 

       Kryterium ceny w grupie nr 4 robót malarskich – 2% 

       Punkty za powyższe kryterium będą przyznawane wg wzoru: 

       C=Cn/Cb*100*0,02 

       C- wskaźnik ceny oferty dla grupy nr 4 robót malarskich 

       Cn- wartość oferty najniższej w grupie nr 4 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji     

       grupy. 

       Cb- wartość oferty badanej w grupie nr 4 robót malarskich, po zsumowaniu wszystkich pozycji     

       grupy. 

       0,02 – waga kryterium 

      Maksymalna ilość punktów – 2,00 

      Najwyższą ocenę otrzyma oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę    

       wskaźników cen wszystkich czterech grup robót malarskich. 

       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, 

c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także 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 lub centralnej ewidencji i informacji o działalności  

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

 wystawionego  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

         b)   wyceniony i podpisany formularz ofertowy - cenowy  -  zał. nr 1,  

         c)   oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych  

         i  regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych, 

          d)  wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze, 

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

               starannością. 

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): nie jest wymagane 

10. Warunki gwarancji: 12-m-cy od daty bezusterkowego odbioru robót malarskich zleconych  

przez Zamawiającego. 

11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty 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 02/2018r. na podanie  

 cen jednostkowych brutto na roboty malarskie i towarzyszące”. 

12. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 18.01. 2018 roku, do godziny   

10,00 w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.                    

 w Ciechanowie ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter. 

 

 

 

 

       

 

 
 



FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY 

 
na podanie cen jednostkowych brutto na roboty malarskie i towarzyszące w budynkach 

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

 
 

Dane dotyczące oferenta 

 

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

 

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

 

Nr telefonu/faksu................................................................................................ 

 

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

 

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

 

Dane dotyczące Zamawiającego 

 

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

ul. Okrzei 14 

06-400 Ciechanów 

tel.(023)672-59-80; 672-52-76/fax(023)672-38-18 

www.tbsciechanow.pl 

tbs@tbsciechanow.pl 

 
Zobowiązuje się zrealizować roboty malarskie i towarzyszące w następujących cenach jednostkowych brutto : 

 
Lp. Podstawa 

wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Ilość J.m. Cena jedn. 

z VAT 

 

1 2 3 4 5 6 

 1  Grupa robót nr 1 

 

   

1 KNR 4-01 

1202-02-050 

Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dod. farby emulsyjnej 

w kolorze jasnym starych tynków wewnętrznych sufitów w 

pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /1/3 normy 

farba emulsyjna, 2/3 normy farba kredowa/ - kl. schodowa 

 

1,00 m2  

2 KNR 4-01 

1202-04-050 

Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dod. farby emulsyjnej 

w kolorze jasnym starych tynków wewnętrznych ścian w 

pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /1/3 normy 

farba emulsyjna, 2/3 normy farba kredowa/ - kl. schodowa. 

 

1,00 m2  

3 KNR 4-01 

1202-05-050 

Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dod. farby emulsyjnej 

w kolorze półpełnym starych tynków wewnętrznych /1/3 normy 

farba emulsyjna, 2/3 normy farba kredowa/ - kl. schodowe. 

 

1,00 m2  

4 KNR 4-01 

1202-04-050 

Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dod. farby emulsyjnej 

w kolorze jasnym starych tynków wewnętrznych ścian w 

pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /1/2 normy 

farba emulsyjna, 1/2 normy farba kredowa/ - lokale mieszkalne. 

 

1,00 m2  

5 KNR 4-01 

1202-02-050 

Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dod. farby emulsyjnej 

w kolorze jasnym starych tynków wewnętrznych sufitów w 

pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 /1/2 normy 

farba emulsyjna, 1/2 normy farba kredowa/ - lokale mieszkalne 

 

1,00 m2  

6 KNR 4-01 

1202-05-050 

Dwukrotne malowanie farbami klejowymi z dod. farby emulsyjnej 

w kolorze półpełnym starych tynków wewnętrznych /1/2 normy 

farba emulsyjna, 1/2 normy farba kredowa/ - lokale mieszkalne 

 

1,00 m2  

http://www.tbsciechanow.pl/
mailto:tbs@tbsciechanow.pl
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7 KNR 4-01 

1202-09-050 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 

powierzchni podłogi ponad 5 m2 

 

1,00 m2  

8 KNR 4-01 

1204-01-050 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 

wewnętrznych sufitów 

 

1,00 m2  

9 KNR 4-01 

1204-02-050 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 

wewnętrznych ścian 

 

1,00 m2  

10 KNR 4-01 

1204-03-050 

Dwukrotne malowanie elewacji,tynków gładkich farbami 

emulsyjnymi 

 

1,00 m2  

11 KNR 4-01 

1204-06-050 

Jednokrotne malowanie elewacji tynków gładkich farbami 

emulsyjnymi 

 

1,00 m2  

12 KNR 4-01 

1204-08-050 

Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem 

nierówności (sfalowań) 

 

1,00 m2  

13 KNR 4-01 

1205-01-050 

Zerwanie starych tapet 

 

1,00 m2  

14 KNR 4-01 

1206-01-050 

Jednokrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian 

farbami bez szpachlowania 

 

1,00 m2  

15 KNR 4-01 

1206-02-050 

Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian 

farbami olejnymi bez szpachlowania 

 

1,00 m2  

16 KNR 4-01 

1206-04-050 

Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian 

farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem 

 

1,00 m2  

17 KNR 4-01 

1206-05-050 

Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian 

farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem 

 

1,00 m2  

18 KNR 4-01 

1207-01-040 

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o 

wysokości do 20 cm 

 

1,00 m  

19 KNR 4-01 

1207-02-040 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o 

wysokości do 20 cm 

 

1,00 m  

20 KNR 4-01 

1209-03-050 

Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o 

powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej 

 

1,00 m2  

21 KNR 4-01 

1209-06-050 

Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o 

powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej 

 

1,00 m2  

22 KNR 4-01 

1209-08-050 

Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek  

i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej 

 

1,00 m2  

23 KNR 4-01 

1209-01-020 

Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o 

powierzchni do 0,5 m2,uprzednio malowanej 

 

1,00 szt  

24 KNR 4-01 

1209-02-050 

Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o 

powierzchni do 1,0 m2,uprzednio malowanej 

 

1,00 m2  

25 KNR 4-01 

1209-04-020 

Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o 

powierzchni do 0,5 m2,uprzednio malowanej 

 

1,00 szt  

26 KNR 4-01 

1209-05-050 

Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o 

powierzchni do 1,0 m2,uprzednio malowanej 

 

1,00 m2  

27 KNR 4-01 

1209-10-050 

Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek  

i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej 

 

1,00 m2  

28 KNR 4-01 

1209-11-020 

Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych 

elementów o powierzchni do 0,52 m2,uprzednio malowanych 

 

1,00 szt  

29 KNR 4-01 

1209-12-020 

Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych 

elementów o powierzchni do 0,75 m2,uprzednio malowanych 

 

1,00 szt  
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30 KNR 4-01 

1209-13-020 

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych 

elementów o powierzchni do 0,52 m2,uprzednio malowanych 

 

1,00 szt  

31 KNR 4-01 

1209-14-020 

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych 

elementów o powierzchni do 0,75 m2,uprzednio malowanych 

 

1,00 szt  

32 KNR 4-01 

1210-09-050 

Jednokrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki 

drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 

 

1,00 m2  

33 KNR 4-01 

1210-10-050 

Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki 

drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 

 

1,00 m2  

34 KNR 4-01 

1210-05-050 

Jednokrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki 

okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2 

 

1,00 m2  

35 KNR 4-01 

1210-06-050 

Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki okiennej 

o powierzchni ponad 1,0 m2 

 

1,00 m2  

36 KNR 4-01 

1212-01-050 

Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni 

pełnych szpachlowanych jednokrotnie 

 

1,00 m2  

37 KNR 4-01 

1212-02-050 

Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni 

pełnych szpachlowanych jednokrotnie 

 

1,00 m2  

38 KNR 4-01 

1212-04-050 

Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i 

balustrad z prętów prostych 

 

1,00 m2  

39 KNR 4-01 

1212-05-050 

Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i 

balustrad z prętów prostych 

 

1,00 m2  

40 KNR 4-01 

1212-07-050 

Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i 

balustrad z prętów ozdobnych 

 

1,00 m2  

41 KNR 4-01 

1212-08-050 

Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i 

balustrad z prętów ozdobnych 

 

1,00 m2  

42 KNR 4-01 

1212-03-050 

Miniowanie farbą olejną do gruntowania powierzchni pełnych 

szpachlowanych jednokrotnie 

 

1,00 m2  

43 KNR 4-01 

1212-06-050 

Miniowanie farbą olejną do gruntowania krat i balustrad z prętów 

prostych 

 

1,00 m2  

44 KNR 4-01 

1212-18-050 

Jednokrotne malowanie grzejników radiatorowych 

 

 

1,00 m2  

45 KNR 4-01 

1212-19-050 

Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną 

nawierzchniową ogólnego stosowania 

 

1,00 m2  

46 KNR 4-01 

1212-20-040 

Jednokrotne malowanie grzejników rurowych 

 

 

1,00 m  

47 KNR 4-01 

1212-21-040 

Dwukrotne malowanie grzejników rurowych farbą olejną 

nawierzchniową ogólnego stosowania 

 

1,00 m  

48 KNR 4-01 

1212-22-040 

Jednokrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych 

 

1,00 m  

49 KNR 4-01 

1212-23-040 

Dwukrotne malowanie grzejników rurowo-żebrowych farbą olejną 

nawierzchniową ogólnego stosowania 

 

1,00 m  

50 KNR 4-01 

1212-27-040 

Jednokrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy 

do 50 mm 

 

1,00 m  

51 KNR 4-01 

1212-28-040 

Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy 

do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 

 

1,00 m  

52 KNR 4-01 

1212-30-040 

Jednokrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy 

ponad 50 do 100 mm 

 

1,00 m  
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53 KNR 4-01 

1212-31-040 

Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy 

ponad 50 do 100 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego 

stosowania 

 

1,00 m  

54 KNR 4-01 

1212-33-040 

Jednokrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy 

ponad 100 do 200 mm 

 

1,00 m  

55 KNR 4-01 

1212-34-040 

Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy 

ponad 100 do 200 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego 

stosowania 

 

1,00 m  

56 KNR 4-01 

1212-39-040 

Jednokrotne malowanie rur kanalizacyjnych żeliwnych 

 

 

1,00 m  

57 KNR 4-01 

1212-40-040 

Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych żeliwnych farbą olejną 

nawierzchniową ogólnego stosowania 

 

1,00 m  

58 KNR 4-01 

1212-54-020 

Jednokrotne malowanie kratek drzwiczek wentylacyjnych itp o 

powierzchni do 0,1 m2 

 

1,00 szt  

59 KNR 4-01 

1212-55-020 

Dwukrotne malowanie kratek drzwiczek wentylacyjnych itp o 

powierzchni do 0,1 m2 farbą olejną nawierzchniową ogólnego 

stosowania 

 

1,00 szt  

60 KNR 4-01 

1214-01-020 

Ręczne zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o 

powierzchni do 0,5 m2 

 

1,00 szt  

61 KNR 4-01 

1214-02-050 

Ręczne zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o 

powierzchni ponad 0,5 m2 

 

1,00 m2  

62 KNR 4-01W 

1217-03-040 

Dwukrotne pomalowanie farbą olejną listew przyściennych 

 

 

1,00 m  

63 KNR 4-01W 

1217-02-040 

Jednokrotne pomalowanie farbą olejną listew przyściennych 

 

 

1,00 m  

64 KNR 4-01W 

1217-01-040 

Zagruntowanie pokostem listew przyściennych 

 

 

1,00 m  

65 KNR 4-01 

0713-01-050 

Przetarcie gładzią gipsową istniejących tynków wewnętrznych na 

ścianach ze zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet 

 

1,00 m2  

66 KNR 4-01 

0713-02-050 

Przetarcie gładzią gipsową istniejących tynków wewnętrznych na 

stropach,biegach i spocznikach ze zeskrobaniem farby 

lubzdzieraniem tapet 

 

1,00 m2  

67 KNR 4-01 

0713-03-050 

Przetarcie gładzią gipsową istniejących tynków wewnętrznych na 

ścianach nie malowanych lub nie pokrytych tapetą 

 

1,00 m2  

68 KNR 4-01 

0713-04-050 

Przetarcie gładzią gipsową istniejących tynków wewnętrznych na 

stropach,biegach i spocznikach nie malowanych lub nie pokrytych 

tapetą 

 

1,00 m2  

  Razem grupa 1:    

2  Grupa robót nr 2 

 

   

69 KNR 4-01 

1212-10-050 

Jednokrotne malowanie siatek ciągnionych i plecionych z ramkami 

stalowymi 

 

1,00 m2  

70 KNR 4-01 

1212-11-050 

Dwukrotne malowanie siatek ciągnionych i plecionych z ramkami 

stalowymi farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 

 

1,00 m2  

71 KNR 4-01 

1212-13-050 

Jednokrotne malowanie okien i świetlików stalowych 

 

 

1,00 m2  

72 KNR 4-01 

1212-14-050 

Dwukrotne malowanie okien i świetlików stalowych farbą olejną 

nawierzchniową ogólnego stosowania 

 

1,00 m2  
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73 KNR 4-01 

1212-24-040 

Jednokrotne malowanie rynien i rur spustowych 

 

1,00 m  

74 KNR 4-01 

1212-25-040 

Dwukrotne malowanie rynien i rur spustowych farbą olejną 

nawierzchniową ogólnego stosowania 

 

1,00 m  

75 KNR 2-02 

1501-08-050 

Dwukrotne malowanie farbą klejową tynków wewnętrznych 

sufitów. 

 

1,00 m2  

76 KNR 2-02 

1501-09-050 

Dwukrotne malowanie farbą klejową tynków wewnętrznych ścian. 

krotność = 1,00 

 

1,00 m2  

77 KNR 2-02 

1502-05-050 

Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową,tynków 

wewnętrznych sufitów. 

 

1,00 m2  

78 KNR 2-02 

1502-06-050 

Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową,tynków 

wewnętrznych ścian w kolorze jasnym. 

 

1,00 m2  

79 KNR 2-02 

1502-07-050 

Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową,tynków 

wewnętrznych ścian w kolorze półpełnym. 

 

1,00 m2  

80 KNR 2-02 

1503-01-050 

Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków 

wewnętrznych,bez szpachlowania. 

 

1,00 m2  

81 KNR 2-02 

1503-02-050 

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków 

wewnętrznych,bez szpachlowania. 

 

1,00 m2  

82 KNR 2-02 

1503-03-050 

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych,z 

dwukrotnym szpachlowaniem. 

 

1,00 m2  

83 KNR 2-02 

1504-01-050 

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną tynków 

wewnętrznych,z trzykrotnym szpachlowaniem. 

 

1,00 m2  

84 KNR 2-02 

1504-02-050 

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną tynków 

wewnętrznych,z dwukrotnym szpachlowaniem. 

 

1,00 m2  

85 KNR 2-02 

1503-07-050 

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną podłoży gipsowych,z 

dwukrotnym szpachlowaniem. 

 

1,00 m2  

86 KNR 2-02 

1503-08-050 

Trzykrotne malowanie zwykłe farbą olejną podłoży gipsowych,z 

dwukrotnym szpachlowaniem. 

 

1,00 m2  

87 KNR 2-02 

1505-01-050 

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych 

gładkich farbą emulsyjną "Polinit". 

 

1,00 m2  

88 KNR 2-02 

1505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą 

emulsyjną "Polinit". 

 

1,00 m2  

89 KNR 2-02 

1505-02-050 

Malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą 

emulsyjną "Polinit",dodatek za każde dalsze malowanie. 

 

1,00 m2  

90 KNR 2-02 

1505-04-050 

Malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną 

"Polinit",dodatek za każde dalsze malowanie. 

 

1,00 m2  

91 KNR 2-02 

1501-01-050 

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków 

rapowanych,betonu,cegły i drewna. 

 

1,00 m2  

92 KNR 2-02 

1501-05-050 

Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną tynków gładkich 

zewnętrznych. 

 

1,00 m2  

93 KNR 2-02 

2009-02-050 

Gładzie gipsowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego 

wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu z tynku. 

 

1,00 m2  

94 KNR 2-02 

2009-04-050 

Gładzie gipsowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego 

wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu z tynku. 

 

1,00 m2  

95 KNR 2-02 

2009-07-050 

Gładzie gipsowe z gipsu szpachlowego wykonywane 

ręcznie,dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm. 

 

1,00 m2  
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96 KNR 2-02 

2009-08-050 

Gładzie gipsowe z gipsu szpachlowego wykonywane 

ręcznie,dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm. 

 

1,00 m2  

97 KNR 2-02 

1507-02-050 

Dwukrotne malowanie farbą olejną,drewnianych okien i naświetli 

o powierzchni do 1,0 m2,z dwukrotnym szpachlowaniem. 

 

1,00 m2  

98 KNR 2-02 

1507-08-050 

Dwukrotne malowanie farbą olejną,drewnianych okien i naświetli 

o powierzchni ponad 1,0 m2,z dwukrotnym szpachlowaniem. 

 

1,00 m2  

99 KNR 2-02 

1508-02-050 

Dwukrotne malowanie farbą olejną,drewnianych drzwi i szafek o 

powierzchni do 1,0 m2,z dwukrotnym szpachlowaniem. 

 

1,00 m2  

100 KNR 2-02 

1508-08-050 

Dwukrotne malowanie farbą olejną,drewnianych drzwi i szafek o 

powierzchni ponad 1,0 m2,z dwukrotnym szpachlowaniem. 

 

1,00 m2  

101 KNR 2-02 

1509-01-050 

Dwukrotne malowanie farbą olejną podłóg drewnianych. 

 

1,00 m2  

102 KNR 2-02 

1509-06-050 

Dwukrotne malowanie farbą olejną płyt pilśniowych twardych. 

 

1,00 m2  

103 KNR 2-02 

1510-01-020 

Dwukrotne malowanie farbą olejną bez szpachlowania,kratek i 

drobnych elementów metalowych pełnych o powierzchni do 

0,10m2. 

 

1,00 szt  

104 KNR 2-02 

1510-02-020 

Dwukrotne malowanie farbą olejną bez szpachlowania,kratek i 

drobnych elementów metalowych pełnych o powierzchni do 

0,25m2. 

 

1,00 szt  

105 KNR 2-02 

1510-03-020 

Dwukrotne malowanie farbą olejną bez 

szpachlowania,drzwi,drzwiczek i elementów metalowych pełnych o 

powierzchni do 0,50m2. 

 

1,00 szt  

106 KNR 2-02 

1510-04-020 

Dwukrotne malowanie farbą olejną,z dwukrotnym 

szpachlowaniem,drzwi,drzwiczek i elementów metalowych pełnych 

o powierzchni do 0,50 m2. 

 

1,00 szt  

107 KNR 2-02 

1510-04-020 

Dwukrotne malowanie farbą olejną,z dwukrotnym 

szpachlowaniem,drzwi,drzwiczek i elementów metalowych pełnych 

o powierzchni do 0,50 m2. 

 

1,00 szt  

108 KNR 2-02 

1510-05-050 

Dwukrotne malowanie farbą olejną,bez 

szpachlowania,drzwi,drzwiczek i elementów metalowych pełnych o 

powierzchni ponad 0,50 m2. 

 

1,00 m2  

109 KNR 2-02 

1512-01-040 

Dwukrotne malowanie farbą olejną,rur stalowych i blaszanych o 

średnicy do 50 mm. 

 

1,00 m  

110 KNR 2-02 

1512-02-040 

Dwukrotne malowanie farbą olejną,rur stalowych i blaszanych o 

średnicy do 100 mm. 

 

1,00 m  

111 KNR 2-02 

1512-03-040 

Dwukrotne malowanie farbą olejną,rur stalowych i blaszanych o 

średnicy do 200 mm. 

 

1,00 m  

  Razem grupa 2:    

3  Grupa robót nr 3 

 

   

112 KNR 4-01 

0322-02-020 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 

 

1,00 szt  

113 KNR 4-01 

0319-02-020 

Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z 

betonu o powierzchni otworu do 2,0 m2 

 

1,00 szt  

114 KNR 4-01 

0319-03-050 

Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z 

betonu o powierzchni otworu ponad 2,0 m2 

 

1,00 m2  

115 KNR 4-01 

0320-02-050 

Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 

2,0 m2 

 

1,00 m2  
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116 KNR 4-01 

0320-03-050 

Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu 

ponad 2,0 m2 

 

1,00 m2  

117 KNR 4-01 

0354-04-020 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 

 

1,00 szt  

118 KNR 4-01 

0354-05-050 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 

 

1,00 m2  

119 KNR 4-01 

0354-07-020 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 

powierzchni do 2 m2 

 

1,00 szt  

120 KNR 4-01 

0354-08-050 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 

powierzchni ponad 2 m2 

 

1,00 m2  

121 KNR 4-01 

0818-05-050 

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 

 

1,00 m2  

122 KNR 4-01 

0429-05-050 

Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z desek 

nieotynkowanych 

 

1,00 m2  

123 KNR 4-01 

0429-06-050 

Rozebranie elementow stropów drewnianych: podsufitek z płyt 

pilśniowych 

 

1,00 m2  

124 KNR 4-01 

0426-03-050 

Rozebranie obicia ścian deskami nieotynkowanymi na wpust lub 

półwpust 

 

1,00 m2  

125 KNR 4-01 

0426-04-050 

Rozebranie obicia ścian płytami wiórowo-cementowymi i 

spilśnionymi 

 

1,00 m2  

126 KNR 4-01 

0819-15-050 

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 

 

1,00 m2  

127 KNR 2-02 

1112-0501-050 

Posadzki z wykładziny rulonowej PCW na kleju winylowym 

osakrylowym,bez warstwy izolacyjnej. 

 

1,00 m2  

128 KNR 2-02 

1113-07-040 

Listwy przyścienne z polichlorku winylu,zgrzewane. 

 

1,00 m  

129 KNR 2-02 

1113-08-040 

Listwy przyścienne z drewna iglastego. 

 

1,00 m  

130 KNR 2-02 

1102-02-050 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej 

grubości 20 mm,zatartej na gładko. 

 

1,00 m2  

131 KNR 2-02W 

1105-0102-050 

Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (masa 

szpachlowa cementowa,uniwersalna,sucha mieszanka) o grubości 

2 mm,zatarta na gładko 

 

1,00 m2  

132 KNR 2-02W 

1105-0103-050 

Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (masa 

szpachlowa cementowa do podłoży drewnianych,sucha mieszanka) 

o grubości2 mm,zatarta na gładko 

 

1,00 m2  

133 KNR 2-02W 

1105-0202-050 

Pogrubienie warstwy wyrównawczej i wygładzającej o 1 mm 

(masa szpachlowa cementowa,uniwersalna,sucha mieszanka) 

 

1,00 m2  

134 KNR 2-02W 

1105-0203-050 

Pogrubienie warstwy wyrównawczej i wygładzającej o 1 mm 

(masa szpachlowa cementowa do podłoży drewnianych,sucha 

mieszanka) 

 

1,00 m2  

135 KNR 2-02W 

1105-03-050 

Grunt dyspersyjny pod warstwy wyrównawcze i wygładzające 

 

1,00 m2  

136 KNR 4-01 

0711-0101-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na 

ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły 

pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miej.-1m2 

 

1,00 m2  

137 KNR 4-01 

0711-0201-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na 

ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z 

cegły,pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-2m2 

 

1,00 m2  

138 KNR 4-01 

0711-0301-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na 

ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków 

cer.gazo-I pianobet.jedno miejsce-5m2 

 

1,00 m2  
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139 KNR 4-01 

0711-0701-050 

Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na 

ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z 

bet.zagrunt.siatek,płyt wiór-cem.w jednym miejscu-1m2 

 

1,00 m2  

140 KNR 4-01 

0711-0801-050 

Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na 

ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z 

bet.zagrunt.siatek,płyt wiór-cem.w jednym miejscu-2m2 

 

1,00 m2  

141 KNR 4-01 

0711-0901-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na 

ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z 

bet.zagrun.siatek,płyt wiór-cem.w jednym miejscu-5m2 

 

1,00 m2  

142 KNR 4-01 

0711-1301-050 

Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa cem-wap.(wap.suchogasz)na 

stropach 

płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.schod.podłoże z 

cegły,pust.cer.jedno miej-1m2 

 

1,00 m2  

143 KNR 4-01 

0711-1401-050 

Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na 

stropach 

płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.schod.podłoże z 

cegły pust.cer.jedno miej-2m2 

 

1,00 m2  

144 KNR 4-01 

0711-1501-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na 

stropach 

płaskich,belkach,podciąg.biegach,spocznik.schod.podłoże z 

cegły,pust.cer.jedno miej.-5m2 

 

1,00 m2  

145 KNR 4-01 

0711-1901-050 

Uzup.tynków wew.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na 

stropach płaskich,belkach,podciąg.spocznikach,podłoże z 

bet.prefab.zagrunt.siat.płyt wiór-cem.,do-1m2 

 

1,00 m2  

146 KNR 4-01 

0711-2001-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchog/na 

stropach płaskich,belkach,podciąg.spocznikach,podłoże z 

bet.prefabr.zagrunt.siat.płyt wiór-cem.do 2m2 

 

1,00 m2  

147 KNR 4-01 

0711-2101-050 

Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchog./na 

stropach płaskich,belkach,podciąg.spocznikach,podłoże z 

bet.pref.zagrunt.siatek,płyt wiór-cem.do 5m2 

 

1,00 m2  

148 KNR 4-01 

0323-01-020 

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/4 cegły. Zaprawa z 

wapna suchogaszonego 

 

1,00 szt  

149 KNR 4-01 

0323-02-020 

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/2 cegły. Zaprawa z 

wapna suchogaszonego 

 

1,00 szt  

150 KNR 4-01 

0323-03-020 

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 cegły. Zaprawa z 

wapna suchogaszonego 

 

1,00 szt  

151 KNR 4-01 

0323-04-020 

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. 

Zaprawa z wapna suchogaszonego 

 

1,00 szt  

152 KNR 4-01 

0323-05-020 

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna 

suchogaszonego 

 

1,00 szt  

153 KNR 4-01 

0804-05-040 

Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 

 

1,00 m  

154 KNR 4-01 

0803-01-050 

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w 

jednym miejscu z zatarciem na ostro 

 

1,00 m2  

155 KNR 4-01 

0803-02-050 

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w 

jednym miejscu z zatarciem na gładko 

 

1,00 m2  

156 KNR 4-01 

0803-03-050 

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w 

jednym miejscu z zatarciem do połysku 

 

1,00 m2  

157 KNR 00-23 

2612-08-040 

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 

 

1,00 m  
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  Razem grupa 3:    

4  Grupa robót nr 4 

 

   

158 KNR 4-01 

1215-01-050 

Mycie drzwi balkonowych zespolonych po robotach malarskich 

 

1,00 m2  

159 KNR 4-01 

1215-02-050 

Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich 

 

1,00 m2  

160 KNR 4-01 

1215-03-050 

Mycie ścianek drewnianych po robotach malarskich 

 

1,00 m2  

161 KNR 4-01 

1215-04-050 

Mycie okien zespolonych po robotach malarskich 

 

1,00 m2  

162 KNR 4-01 

1215-05-050 

Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich 

 

1,00 m2  

163 KNR 4-01 

1215-06-050 

Mycie podłóg drewnianych niemalowanych po robotach 

malarskich 

 

1,00 m2  

164 KNR 4-01 

1215-07-050 

Mycie podłóg drewnianych malowanych po robotach malarskich 

 

1,00 m2  

165 KNR 4-01 

1215-08-050 

Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach 

malarskich 

 

1,00 m2  

166 KNR 4-01 

1215-09-020 

Mycie stopni lastrykowych i betonowych wraz z podestami po 

robotach malarskich 

 

1,00 szt  

167 KNR 4-01 

1215-10-020 

Mycie stopni drewnianych wraz z wangami i podestami po 

robotach malarskich 

 

1,00 szt  

168 KNR 4-01 

1216-01-050 

Zabezpieczenie podłóg trocinami 

 

1,00 m2  

169 KNR 2-02 

1602-01-050 

Rusztowania wewnętrzne drewniane na 

stemplach,jednopomostowe,do robót wykonywanych na sufitach w 

pomieszczeniach o wysokości do 5 m 

 

1,00 m2  

170 KNR 2-02 

1602-02-050 

Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach.Dodatek za 

każdy 1 m wysokości pomieszczenia ponad 5 do 8 m 

 

1,00 m2  

171 KNR 2-02 

1611-02-020 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości 

do 6 m. 

 

1,00 szt  

172 KNR 2-02 

1611-03-020 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości 

do 8 m. 

 

1,00 szt  

173 KNR 2-02 

1611-04-020 

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości 

do 10 m. 

 

1,00 szt  

  Razem grupa 4:    

 
Stawki kosztorysowe /netto/ 
Roboczogodzina /Rg/    -  ……………….. pln 

Koszty pośrednie /Kp/  -   …….................. % 

Zysk /Z/                        -   ………………...% 

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych  pozycjami od 1 do173 deklaruję ich 

wykonanie według stawki i narzutów j.w., ceny materiałów wg średnich cen obowiązujących w aktualnym 

biuletynie Sekocenbud. 

 

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. 

 

Termin płatności …………. dni 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego. 

Udzielam gwarancji rękojmi na zakres robót  zlecany przez Zamawiającego                            

na okres 12 miesięcy od dnia  bezusterkowego ich odbioru .    



 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

 

Nazwisko, imię ....................................................................................................  

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

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

 

Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

 

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)  

                                                                                        podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


