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Wstępna oferta* 
w odpowiedzi na zapytanie w sprawie rozeznania rynku 

 
 
+ gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego:  

................................................................................................................................................., 
z siedzibą w ............................................. przy ulicy ............................................................, 
(kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr ………………………, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
..................................................................., ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP: ............................................, REGON: ........................................, 
reprezentowaną przez ..................................................………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
+ gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
Panem/Panią ............................................................, zamieszkałym/ą w ..............………. 
(kod pocztowy), przy ulicy ............................................................., prowadzącym/ą 
działalność gospodarczą pod firmą ......................................., adres wykonywania 
działalności gospodarczej: …………………………………………………………………………, 
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, 
PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON: …………………..,  
 
+ gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:  
Panem/Panią ............................................................, zamieszkałym/ą w .............................. 
(kod pocztowy), przy ulicy ............................................., legitymującym/ą się dowodem 
osobistym numer: ……… seria …………, wydanym przez 
…………………………………………………………………………………………………..…., 
dnia …………….., PESEL: .......................,  
 
+ gdy Wykonawcą jest spółka cywilna:  
Panem/Panią ...................................................................., zamieszkałym/ą w 
..............………. (kod pocztowy), przy ulicy ...................................................., prowadzącym/ą 
działalność gospodarczą pod firmą ....................................................................., na 
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, 
PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON: …………………..,  
Panem/Panią ......................................................................., zamieszkałym/ą w 
..............………. (kod pocztowy), przy ulicy ..................................., prowadzącym/ą 
działalność gospodarczą pod firmą ......................................................................................., 
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, 
PESEL: ........................, NIP: ..........................., REGON: …………………..,  
(…)  
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą 
………………………………………………….……, na podstawie umowy z dnia ……………., 
NIP: ………………., REGON: ……………...., reprezentowanej przez ……………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
* Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem  w rozumieniu ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
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Do: 
„DERMEX” Sp. z o.o. 
ul. H. Sienkiewicza 16 
99-300 Kutno 

1. Opis przedmiotu rozeznania 

Przedmiotem rozeznania jest dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych bezpośrednio na 
Dzienny Dom Opieki Medycznej, mieszczących się w budynku położonym w Klonowcu 
Starym 47, 99-306 Łanięta tj.:  

 remont podjazdów i schodów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych; 
 remont łazienki i wc z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych; 

2. Analiza cenowa 

a) Odpowiadając na wstępne zapytanie dot. rozeznania rynku na dostosowanie pomieszczeń 
przeznaczonych bezpośrednio na Dzienny Dom Opieki Medycznej, mieszczących się 
w budynku położonym w Klonowcu Starym 47, 99-306 Łanięta w ramach projektu „Dzienny 
Dom Opieki Medycznej w Klonowcu Starym k. Kutna jako alternatywna forma opieki 
nad osobami zależnymi” stwierdzam, że jestem w stanie wykonać usługę wymienioną 
w pkt. 2. Rozeznania rynku. 

b) Cena 

Lp. 
 

Kategoria wydatków 
Jedn. 
miary 

 

Ilość Cena 
jedn. 

zł 

 
Wartość brutto 

zł 

1 2 3 4 5 6 

D.1 Remont podjazdów i schodów z przystosowaniem dla osób 
niepełnosprawnych 

1 Rozebranie nawierzchni podjazdów i 
schodów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 
8 cm 

m
2
 14.730   

2 Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o grubości do 15 
cm 

m
3
 0.486   

3 Wywiezienie samochodami 
samowyładowczymi gruzu z rozbieranych 
konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych 
na odległość do 1 km 

m
3
 1.370   

4 Wywiezienie samochodami 
samowyładowczymi gruzu z rozbieranych 
konstrukcji - za każdy następny 1 km 
Krotność = 9 

m
3
 1.370   

5 Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione 
o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 
1.5 m w gruncie kat. IV 

m
3
 1.401   

6 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z 
przerzutem ziemi na odległość do 3 m i 
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 
III 

m
3
 0.575   

7 Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 
m w gruncie kat. III 

m
3
 0.826   
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L.p. 
 

Kategoria wydatków 
Jedn. 
miary 

 

Ilość Cena 
jedn. 

zł 

 
Wartość brutto 

zł 

1 2 3 4 5 6 
8 Przewóz ziemi taczkami - dodatek za każde 

następne 10 m 
Krotność = 3 

m
3
 0.826   

9 Chodniki z kostki brukowej betonowej 
grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 

m
2
 16.350   

10 Balustrady ze stali nierdzewnej o średnicy 
rur 51x4 mm i (poręcze na wysokości 70-75 
i 85-90 cm dwustronne) 

m 22.600   

11 Palisady ze słupków betonowych przy 
schodach o długości 60 cm- uzupełnienie 

m 2.650   

12 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
powierzchni zewnętrznych - betonu bez 
gruntowania 

m
2
 1.500   

Razem dział 1: Remont podjazdów i schodów z przystosowaniem 
dla osób niepełnosprawnych 

 

D.2 Remont łazienki i wc z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych 
13 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m

2
 7.420   

14 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie 
cementowej 

m
2
 4.969   

15 Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o grubości do 15 
cm 

m
3 0.203   

16 Wykucie otworów w ścianach z cegieł na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworów drzwiowych i 
okiennych 

m
2 2.071   

17 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w 
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej 

m 4.900   

18 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w 
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej 

m 1.300   

19 Zamurowanie bruzd poziomych z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł 

m 4.900   

20 Zamurowanie bruzd pionowych z  
przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł 

m 1.300   

21 Wywiezienie samochodami 
samowyładowczymi gruzu z rozbieranych 
konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 

m
3
 0.296   

22 Wywiezienie samochodami 
samowyładowczymi gruzu z rozbieranych 
konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych 
na odległość do 1 km 

m
3
 0.203   

23 Wywiezienie samochodami 
samowyładowczymi gruzu z rozbieranych 
konstrukcji - za każdy następny 1 km 
Krotność = 9 

m
3
 0.534   

24 Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o 
śr. 50 mm 

szt. 1.000   

25 Montaż rurociągów żeliwnych 
kanalizacyjnych o śr. 70 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków 

m 2.750   
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L.p. 
 

Kategoria wydatków 
Jedn. 
miary 

 

Ilość Cena 
jedn. 

zł 

 
Wartość brutto 

zł 

1 2 3 4 5 6 
26 Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na 

ścianach z łączeniem metodą wciskową 
m 0.700   

27 Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur 
polipropylenowych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych 

m 9.320   

28 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m
3
 0.190   

29 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z 
zaprawy cementowej zatarte na ostro 

m
2
 4.969   

30 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek 
terakotowych luzem na zaprawie klejowej  
w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 

m
2
 4.969   

31 Licowanie ścian płytkami na klej – 
przygotowanie podłoża - uzupełnienie 

m
2
 7.420   

32 Licowanie ścian płytkami na klej metodą 
kombinowaną 

m
2
 7.420   

33 Wymiana umywalki fajansowej ze 
wspornikiem z syfonem mosiężnym 

kpl. 1.000   

34 Wymiana baterii umywalkowej lub 
zmywakowej z ruchomą wylewką 

szt. 1.000   

35 Wymiana miski ustępowej siedzeniowej 
fajansowej 

szt. 1.000   

36 Wymiana elementów mieszaczy 
natryskowych - 
natrysk samoczynnie zamykany z dźwignią 
– pomieszczenia służby zdrowia lub 
szkolnictwa wyższego 

szt. 1.000   

37 Natrysk z dźwignią  szt. 1.000   
38 Montaż uchwytów dla osób 

niepełnosprawnych i siedziska 
kpl. 1.000   

Razem dział 2: Remont łazienki i wc z przystosowaniem dla osób 
niepełnosprawnych 

 

Ogółem wartość  brutto  

Słownie: 
………………………………………………………………………………………………… 
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3. Oświadczenie 

Oświadczam, że spełniam warunki zawarte w kryteriach oceny (pkt. 3 Rozeznania rynku). 

 
 
 
 

          
 
            
 ……………………………………..…..……… 
         (podpis i pieczątka Wykonawcy) 
 
 
 
 
…………………………………………………………….. 
    (data, miejscowość) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


