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…………………………………….. 
(pieczęć Wykonawcy) 
Nr telefonu:  …………………………… 
Nr faksu:      …..……………………. 

Formularz oferty         
       

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………….. …… działając w imieniu i na rzecz: 

………………………………………………………………………………………...........................................................w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia 

oferty w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego  na : „Dostawę materiałów budowlanych do ocieplenia 

budynku” składam niniejszą ofertę: 

l.p Nazwa i opis przedmiotu j.m. Ilość 

ogółem 

Cena netto Wartość  

netto 

VAT Wartość brutto 

1. Styropian fasada standard 10 cm m³ 24     

2. Siatka elewacyjna Izotherm 160 gr. m² 250     

3. Izotherm-S klej do styropianu op.25 kg op. 36     

4. Izotherm system-U klej do zatapiania siatki kolor biały op. 36     

5. Izotherm system Gruntlit-U  na ścianę zewnętrzną l. 30     

6. Izotherm system emulsja gruntująca pod tynk silikonowy kg 60     

7. Tynk silikonowy Izotherm Color system op.25 kg  
1.5mm baranek kol.  Normal  220 

szt. 24 
    

8. Narożniki z siatką 2,5 m szt. 50     

9. Kołki do styropianu do pełnej ściany 16 cm szt. 1000     

10. Zaślepki styropianowe 68/16 szt. 1000     

11. Wykrojnik do zaślepek styropianowych szt. 1     

12. Listwa startowa szer.10 cm mb 50     

13. Listwa przyokienna z siatką 2,5m kolor biały szt. 29     

14. Pianka do uszczelniania styropianu niskoprężna pistoletowa 750 ml szt. 10     

15. Taśma tynkarska elewacyjna BlueDolphin exterior Premium                         
48mm x 50mm do chropowatych powierzchni 

szt. 5 
    

16. Taśma zewnętrzna niebieska BlueDolphin 48mm x 50mm   (30 dni) szt. 7     

17. Folia tynkarska przeźroczysta 4m x 5m atestowana BlueDolphin szt. 12     

 Wartość ogółem x x x    
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1. Oferuję wykonanie zamówienia  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: 

cena netto ogółem ………………………….zł (słownie złotych……………………………………………………:……………………………………………………….) 

powiększona o podatek VAT (23%)  w kwocie*…………………zł  cena brutto ogółem ………….…….zł   (słownie złotych 

…………………………………………………………………………………….………………...………………………………………………………………) 

2.   Wykonam przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: do 17.12.2020 r. 

3.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

4.   Udzielam gwarancji na towar w wymiarze ……………………… 

5.  W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego.  

* Wypełniają jedynie Wykonawcy będący podatnikami podatku VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego.  

                                     ( data i podpis Wykonawcy)  

 
 
               


