
Załącznik Nr 5 
 
 

…………………………………………… 
                                                      Miejscowość, data 

  
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

                                                                                                                            w Węgorzewie 
……………………………………………                                                        ul. Pionierów 2 
        Nazwa Oferenta, NIP, REGON                                     11-600 Węgorzewo 
 
 

O F E R T A 
 
Nawiązując do zapytania o wycenę realizacji zadania pn.: Remont wskazanych przez 
Zamawiającego logii balkonowych w budynku mieszkalnym, położonym w Węgorzewie 
przy ul. Śródmiejskiej 5, w ramach zadania pn.: „Naprawa uszkodzonych balkonów           
w budynkach na nieruchomości Śródmieście w Węgorzewie” – ETAP III, zobowiązuje się 
wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią zapytania za cenę jak niżej: 
 

1) Kompleksowy remont 1 szt. płyty balkonowej w technologii WEBER  
z wykorzystaniem żywicy poliuretanowej - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do 
zapytania ofertowego: 
 
cena netto _____________,______ zł. + 8% VAT = brutto _____________,______ zł. 
 

2) Ułożenie 1 m2 styropianu wraz z wtopieniem siatki, gruntowaniem i nałożeniem 
cienkowarstwowego tynku silikonowego na zewnętrznych ścianach logii balkonowych: 
 
cena netto _____________,______ zł.+ 8% VAT = brutto _____________,______ zł. 
 

3) Wtopienie siatki, gruntowanie oraz nałożenie cienkowarstwowego tynku silikonowego 
na pozostałych ścianach zewnętrznych i podmurówce: 
 
cena netto _____________,______ zł. + 8% VAT = brutto _____________,______ zł. 
 

4) Wykonanie i montaż 1 m.b. gotowych barierek balkonowych, malowanych 
jednoskładnikową farbą  do metalu: 
 
cena netto _____________,______ zł. + 8% VAT = brutto _____________,______ zł. 
 

5) Wymiana 1 m.b. parapetu okiennego: 
 
cena netto _____________,______ zł. + 8% VAT = brutto _____________,______ zł. 
 

6) Składniki cenotwórcze, które zastosowane będą w przypadku zmiany technologii 
wykonania i/lub zakresu robót: 
 
a) 1 roboczogodzina  –  ________________ zł. 

b) koszty ogólne  –  ________________ % 

c) zysk   –  ________________ % 

d) koszty zakupu  –  ________________ % 



 
 
Oświadczam, że:  
 
a)  Posiadam stosowne uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał 

        techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 

b)     Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

c)     Zobowiązuje się wykonać zlecone przez Zamawiającego zadania remontowo-budowlane  

        w okresie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2022 r. 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 
                                                                                                                                           Czytelny podpis oferenta 


