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1. ZAMAWIAJĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielny  Publiczny  Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2
Tel.:  (081)  7443061,  fax:  (081)  7441079,  NIP:  9462160056,  REGON:  431019046,  
KRS 0000004020
Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 
roku (tj. Dz. U. Nr 223/2007 poz. 1655).
2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 Prawa 
zamówień publicznych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  materiałów  budowlanych  i  stolarskich  oraz 
narzędzi w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 4.
CPV: 
44111000-1 Materiały budowlane
44111700-8 Kafelki
44111800-9 Zaprawa
44831300-7 Kity
44810000-1 Farby
44812210-0 Farby olejne
44820000-4 lakiery
44221200-7 Drzwi
44510000-8 Narzędzia
44512000-2 Różne narzędzia ręczne
44192200-4 Gwoździe
44531400-5 Śruby
44520000-1 Zamki, klucze i zawiasy
44316400-2 Drobne artykuły metalowe
44220000-8 Stolarka budowlana
44190000-8 Różne materiały budowlane
14820000-5 Szkło
44191000-5 Różne drewniane materiały budowlane
44191400-9 Płyta pilśniowa
44191100-6 Sklejka
44191300-8 Płyta wiórowa
3.2.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  składania  ofert  częściowych,  obejmujących  co 
najmniej jeden zestaw.
3.3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawy będą realizowane cyklicznie, wg potrzeb zamawiającego, przez okres jednego roku 
od dnia podpisania umowy.

........................................................................................................................................................................2.  
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych i, stolarskich oraz  narzędzi 

SZNSPZOZ.N-ZP-372-18/09
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



5.OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU 
DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1.  O  zamówienie  mogą  ubiegać  się  wszyscy  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 
określone w art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy 
prawo zamówień publicznych, tj.
5.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  lub  przedstawiają  pisemne  zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia
5.1.3.  znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia;
5.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 
ustawy - prawo zamówień publicznych dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  - nie  
spełnia  na  podstawie  informacji  zawartych  w  dokumentach  i  oświadczeniach 
wyszczególnionych poniżej (pkt 6.1, 6.2 SIWZ).

6.WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1 Na potwierdzenie spełniania warunków wykonawca składa oświadczenie z art. 22 i 24 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. (załącznik nr 2 do siwz).

6.2.  W celu potwierdzenia,  że  wykonawca posiada  uprawnienia  do wykonania  określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004- Prawo Zamówień Publicznych:
6.2.1.Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.
6.2.2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.3. Ponadto do oferty należy dołączyć:
6.3.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do siwz).
6.3.2. Oświadczenie oferenta ( załącznik nr 2 do swiz).
6.3.3. Zestawienia asortymentowe ( załącznik nr 4 do siwz).
6.3.4.  Pełnomocnictwa  osób  podpisujących  ofertę  upoważniające  je  do  podejmowania 
zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub 
innych dokumentów.

........................................................................................................................................................................3.  
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych i, stolarskich oraz  narzędzi 

SZNSPZOZ.N-ZP-372-18/09
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  LUB 
DOKUMENTÓW

7.1.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  niezwłocznie  udzielić 
wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na 
mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
7.2.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  którym 
przekazał  specyfikację  istotnych  warunków zamówienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania. 
Treść wyjaśnień jest udostępniona na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl
7.3.  W uzasadnionych  przypadkach zamawiający  może przed upływem terminu składania 
ofert  zmienić  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną   zmianę 
specyfikacji,  zamawiający  przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym 
przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  i  udostępnia  ją  na  stronie 
internetowej: www.snzoz.lublin.pl
7.3.  Oświadczenia,  wnioski  zawiadomienia  oraz  informacje  będą  przekazywane  faksem, 
niezwłocznie potwierdzonym w formie pisemnej.
7.4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

1. Joanna Janczarek- Kierownik Administracyjno- Gospodarczy 
2. Agnieszka Piotrowska - specjalista ds. zamówień publicznych
3. Katarzyna Hamacher – inspektor ds. zamówień publicznych

8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

wadium - brak

9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez  30 dni  licząc od upływu 
terminu  do  składania  ofert.  W  uzasadnionych  przypadkach,  co  najmniej  na  7  dni  przed 
upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 60 
dni.

10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1.  Oferta  powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta  i  wszelkie  oświadczenia 
muszą zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę 
imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy
10.2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o 
których mowa w punkcie 6 SIWZ.
10.3. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.4.  Wszystkie  dokumenty  oferty  powinny  być  napisane  na  maszynie  do  pisania, 
komputerze, tuszem lub ręcznie atramentem niezmywalnym.
10.5. Dopuszcza się składanie kopii  dokumentów np.:  w formie odbitek kserograficznych. 
Wszystkie  strony kopii  dokumentów muszą  być  poświadczone  za zgodność z  oryginałem 
przez oferenta. (w przypadku kopiowania obustronnego - obie strony)
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10.6. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, 
co  do  jej  prawdziwości  kserokopii  dokumentu,  Zamawiający  może  żądać  przedstawienia 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
10.7.  Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  (osoby)  uprawnione  do  składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy lub pełnomocników umocowanych do występowania 
w  jego  imieniu.  Pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty  winno  być  dołączone  do  oferty. 
Pełnomocnictwo  do  występowania  w  imieniu  wykonawcy  może  być  doręczone  w  dniu 
otwarcia ofert.
10.8.  Wszystkie  wpisy  lub  poprawki  powinny być  dodatkowo parafowane przez  tę  samą 
osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
10.9. Oferta cenowa winna być sporządzona na druku lub jego kserokopii przygotowanym 
przez  Zamawiającego  stanowiącym  załącznik  numer  1  do  specyfikacji.  Wykonawca 
zobowiązany jest wypełnić formularz wpisując cenę zarówno liczbowo jak i słownie.
Brak wypełnienia ceny powoduje nieważność oferty.
10.10.  Wykonawców  obowiązuje  wykorzystanie  załączonych  wzorów  dokumentów  – 
załączników.  Wszystkie  pola  i  pozycje  tych  wzorów  winny  być  wypełnione,  a  w 
szczególności  muszą zawierać wszystkie  wymagane informacje i  dane. Nie dopuszcza się 
składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.
10.11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10.12. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
10.13. Opakowania i oznakowanie ofert:
-  oferta  winna  być  składana  w  zamkniętej  kopercie,  w  sposób  gwarantujący  zachowanie 
poufności jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lublinie ul. Abramowicka 2
z dopiskiem:

Oferta – dostawa artykułów budowlanych
 SzNSPZOZ.N-ZP-372-18/09

10.14.  Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  zmienić  lub  wycofać 
ofertę. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert,  pod 
warunkiem  pisemnego  powiadomienia  zamawiającego  o  wprowadzonej  zmianie  lub 
wycofaniu oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 
samych zasad jak składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZAMIANA”.
10.15. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.:
-  wszystkie  dokumenty  w prowadzonym  postępowaniu  są  jawne,  z  wyjątkiem informacji 
zastrzeżonych przez składającego.
- dokumenty niejawne (zastrzeżone) powinny być umieszczone na końcu oferty i oznaczone 
„ZASTRZEZONE”.
-  nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 
przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca  nie  później  niż  w 
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia  8 maja 2009 roku do godz. 9.00 w Kancelarii 
Szpitala  - 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2.

........................................................................................................................................................................5.  
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych i, stolarskich oraz  narzędzi 

SZNSPZOZ.N-ZP-372-18/09
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



Decyduje  data  wpływu  do  Zamawiającego.  Oferty  przesłane  drogą  pocztową,  których 
opakowanie zostało naruszone (traktowane jako odtajnione) oraz oferty złożone po terminie 
będą  zwrócone  Wykonawcom  bez  otwierania  po  upływie  terminu  przewidzianego  na 
wniesienie protestu.
11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 8 maja 2009 roku o godz. 9.30 w siedzibie 
Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).
11.2.2  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a 
także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i 
warunków płatności  warunków płatności zawartych  w ofertach.  Informacje  te  przekazane 
zostaną  niezwłocznie  wykonawcom,  którzy  nie  byli  obecni  przy  otwarciu  ofert,  na  ich 
wniosek.

12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1.Cena  oferty  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania  i  koszty  związane  z  wykonaniem 
przedmiotu  zamówienia,  musi  być  podana  w PLN cyfrowo  i  słownie,  z  wyodrębnieniem 
podatku VAT.
12.2.  Sposób  obliczenia  ceny  został  wskazany  w  nagłówku  zestawienia  asortymentu 
-załącznik Nr 4 do SIWZ

13.OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  BĘDZIE  SIĘ 
KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

13. 1. Oferty odpowiadające wymogom formalnym, postawionym w niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia podlegają dalszej ocenie.
Zamawiający  uzna  oferty  za  spełniające  wymagania  i  przyjmie  do  szczegółowego 
rozpatrywania, jeżeli:
- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie.
- wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami zamawiającego.
13.2.  Zamawiający  wzywa  wykonawców,  którzy  w  wyznaczonym  terminie  nie  złożyli 
oświadczeń lub dokumentów,  o których  mowa w art.  25 ust.  1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych,  lub  którzy  złożyli  dokumenty,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy, 
zawierające  błędy,  do  ich  uzupełnienia  w  wyznaczonym  terminie,  chyba  że  mimo  ich 
uzupełnienia  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  lub  konieczne  byłoby  unieważnienie 
postępowania.
13.3.  W toku badania i  oceny ofert  zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.
13.4  Zamawiający  poprawia  w  tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie  oraz  omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, 
którzy złożyli oferty.
13.5  Poprawa  omyłek  rachunkowych  w  obliczeniu  ceny  odbędzie  się  na  zasadach 
określonych w art. 88 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
13.6. Oferta wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu 
oczywistych omyłek rachunkowych nie zgodził się na poprawienie omyłki  rachunkowej w 
obliczeniu ceny podlega odrzuceniu.
13.7.  Zamawiający,  w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu  zamówienia,  zwróci  się  w  formie  pisemnej  do  wykonawcy  o  udzielenie  w 
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określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny.  Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  złożył  wyjaśnień  lub  jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia.
13.8.  Stosowanie  matematycznych  obliczeń przy ocenie  ofert  stanowi podstawową zasadę 
oceny ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie n/w 
kryterium:

- Cena                                            - 100 %

Punkty za wartość będą ustalane na podstawie poniższego wzoru:

                                   Wartość najniższa wśród ofert                                   
Punkty za wartość = --------------------------------------  x  100 x 100 %
                                    Wartość danego Wykonawcy

Termin płatności:  30 dni od dnia otrzymania faktury

14.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

14.1. Niezwłocznie po wyborze oferty Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną 
powiadomieni o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty
- wykonawca, których oferty zostały odrzucone
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego
14.2. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, w formie pisemnej w terminie nie 
krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

15.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- brak

16.  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

17.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów według działu VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

........................................................................................................................................................................7.  
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18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1.W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszych  warunkach  zamówienia  mają 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
18.2.  Postanowienia  dotyczące  jawności  protokołu postępowania  o udzielenie  zamówienia 
publicznego:
-  Protokół  wraz  z  załącznikami  jest  jawny.  Załączniki  do  protokołu  udostępnia  się  po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
-  Oferty,  opinie  biegłych,  oświadczenia,  zawiadomienia,  wnioski  i  inne  dokumenty  oraz 
informacje  składane  przez  zamawiającego  i  wykonawców  oraz  umowa  w  sprawie 
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.
- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2  - Formularz oświadczenia Wykonawcy
Załącznik numer 3  - Projekt umowy 
Załącznik numer 4  - Zestawienie asortymentowe 

  Lublin, dnia 30 kwietnia 2009 roku

ZATWIERDZAM............................................................

........................................................................................................................................................................8.  
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Załącznik nr 1
Pieczęć Firmowa

   

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

20-442 Lublin ul. Abramowicka 2
 

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest:

Dostawa materiałów budowlanych i stolarskich oraz narzędzi

 Oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienie:

ZESTAW 1
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 
ZESTAW 2
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 
ZESTAW 3
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 
ZESTAW 4
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 
ZESTAW 5
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 
ZESTAW 6
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 
ZESTAW 7
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 
ZESTAW 8
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 
ZESTAW 9
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 
........................................................................................................................................................................9.  
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ZESTAW 10
w cenie brutto - ......................................................................... zł w tym .................% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto:  ................................. zł, 

1. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury
2.    Podane w ofercie ceny nie ulegną zmianie i waloryzacji przez cały okres trwania umowy.
3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  zamówione  faksem  materiały 
budowlane,/stolarskie/  narzędzia  w  ciągu  12  godzin od  chwili  złożenia  zamówienia, w 
godzinach pracy zamawiającego tj. 7:00-14:00. 

4.  Osobą  /  osobami  do  kontaktów  z  zamawiającym  odpowiedzialnymi  za  wykonanie 
zobowiązań umowy jest / są:

. …………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy, faks:………………………………………………………………………
zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………. 

5. Ofertę składamy na ..............kolejno ponumerowanych stronach.
6.Oświadczamy, że:
- zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu nieograniczonego określonymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 
niezbędne informacje do przygotowania oferty,
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1, pkt.1 ustawy prawo zamówień 
publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert. 
-  w  przypadku  wygrania  postępowania  zobowiązujemy  się  do  podpisania  umowy  na  warunkach 
przedstawionych  w  projekcie  umowy  stanowiącym  załącznik  numer  3  do  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia,
− żądane  w  ofercie  wynagrodzenie  zawiera  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu 

zamówienia.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1...............................................................................................................................
2...............................................................................................................................

.......................................                    ......................................................................
Miejscowość, data  podpis osoby/osób uprawnionych

........................................................................................................................................................................10.  
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Załącznik nr 2
Pieczęć Firmowa

                                             

 OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony 
reprezentant wykonawcy, że: 

1. Spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia 
warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który 
brzmi: 

Art. 22.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  techniczny,  i  osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 
1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmią:

Art. 24.
• Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę , nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu wydanym w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony  prawomocnym 
postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  poprzez  likwidację 
majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
odroczenie,  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub 
przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnieni 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w związku  z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu lub  inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnieni 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
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gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na 
celu popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza  prawomocnie 
skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty  zbiorowe,  wobec  których  sąd  orzekł  zakaz  ubiegania  się  o  zamówienia,  na  podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali  bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie 
stosuje do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt.2 lub art. 67 
ust. 1 pkt 1 i 2;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie  złożyli  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy , z zastrzeżeniem 
art. 26 ust.3;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą. 

DANE  FIRMY
Nazwa firmy............................................................................................................
Adres firmy..............................................................................................................
Województwo................................Powiat...........................Gmina........................
NIP......................................................REGON......................................................
Tel. .................................................... fax. .............................................................
1Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................

………………………, dnia…………                                 …………………….
                                                                                                                             (podpis)

1 Dotyczy spółek prawa handlowego
2 Dotyczy spółek prawa handlowego
........................................................................................................................................................................12.  
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Załącznik nr 3

U M O W A Nr..................

            Zawarta w dniu ................................ 2009 roku w wyniku udzielonego zamówienia 
publicznego pomiędzy:
Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, wpisanym w 
Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego 
za nr 0000004020 zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
1. Dyrektora – Edwarda Lewczuka;

a
………………………………………………………………………………………………….
z drugiej strony, 
Zamawiający  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  jest  uprawniony  
do otrzymywania faktur VAT, NIP: 9462160056, REGON: 431019046
Wykonawca  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  jest  uprawniony  
do wystawiania faktur VAT, NIP: ………………, REGON: ………………

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów budowlanych i stolarskich oraz narzędzi do 
Szpitala  Neuropsychiatrycznego  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnego  Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 w asortymencie, ilościach 
oraz  cenach  określonych  w  załączniku  numer  1,  stanowiącym  integralną  część  niniejszej 
umowy.
2.  Dostarczone  materiały  budowlane  i  stolarskie  muszą  być  pełnowartościowe,  zgodnie  z 
obowiązującymi  normami  oraz  muszą  posiadać  wymagane  zezwolenia  dopuszczające  do 
obrotu.
3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  zamówione  faksem  materiały 
budowlane,stolarskie  i  narzędzia  w  ciągu  12  godzin  od  chwili  złożenia  zamówienia,  w 
godzinach pracy zamawiającego tj. 7:00-14:00 

§ 2
Dostawca  zobowiązuje  się  dostarczać  materiały  budowlane,  stolarskie  i  narzędzia  będące 
przedmiotem umowy do Siedziby Zamawiającego: Lublin, ul. Abramowicka 2 we własnym 
zakresie i na swój koszt. 

§ 3
Jakiekolwiek usterki, awarie bądź zdarzenia utrudniające dostawcy dostarczenie przedmiotu 
umowy  nie  zwalniają  go  z  obowiązku  dostawy  materiałów  budowlanych,  stolarskich  i 
narzędzi w ustalonym terminie. 

§ 4
1. Strony  ustalają  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  kwocie 

....................................w tym obowiązujący podatek VAT (słownie: ....................................................).
2. Dostawca zapewnia niezmienność cen przez cały okres trwania umowy.
3. Zamawiający dokona zapłaty za dostarczone materiały budowlane, stolarskie i narzędzia 

przelewem na konto Dostawcy określone każdorazowo na fakturze w terminie 30 dni od 
daty otrzymania faktury.

4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

........................................................................................................................................................................13.  
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§ 5
Braki ilościowe i jakościowe ujawnione po rozpakowaniu towaru podlegają reklamacji. Po 
ujawnieniu  takiego  braku  lub  wad  Zamawiający  sporządza  komisyjnie  protokół 
zawiadamiając jednocześnie Dostawcę, który zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu 
zawiadomienia do uzupełnienia braków lub wymiany materiałów budowlanych,  stolarskich i 
narzędzi na pełnowartościowe. 

§ 6
 Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.
 Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)  w wysokości 10 % wartości danej partii materiałów budowlanych / stolarskich/ narzędzi 
za każdy dzień zwłoki w ich dostawie; 
2)   w  razie  odstąpienia  od  umowy  przez  Dostawcę  lub  przez  Zamawiającego  wskutek 
okoliczności  za  które  odpowiada  Dostawca  -  w  wysokości  5  %  całego  wynagrodzenia 
umownego.  

§ 7
Zamawiający zastrzega sobie  możliwość zmniejszenia  przedmiotu  umowy, ze względu na 
brak środków finansowych, które nie powstały z winy zamawiającego.

§ 8
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ................................. do …………..

§ 9
Strony zastrzegają możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia na koniec miesiąca.

§ 10
Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie 
bez zgody Zamawiającego.

§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

§ 13
Wszelkie  spory wynikłe  z  realizacji  niniejszej  umowy rozpatrywane będą przez właściwy 
rzeczowo Sąd w Lublinie.

§ 14
Dostawca  wyraża  zgodę  na  umieszczenie  jego  danych  osobowych  w  bazie  danych 
Zamawiającego i  ich przetwarzanie w związku z zawartą umową, zgodnie z przepisami o 
ochronie danych osobowych.

§ 15
Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla 
każdej ze stron.

 załącznik nr 1  - zestawienie asortymentu, ilości i cen materiałów budowlanych / stolarskich/ 
narzędzi    

ZAMAWIAJĄCY                                                                  DOSTAWCA
................................ ..................................
........................................................................................................................................................................14.  
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Załącznik nr 4a 
Pieczęć Firmowa

Zestaw 1 - Materiały budowlane
Lp.

Nazwa artykułu
Jednost

ka 
miary

Ilość Cena 
jedn. netto

Wartość 
netto za całe 
zamówienie

Stawka 
VAT

Wartość 
brutto za całe 
zamówienie

A B C D E F=DxE G H=F+ wartość 
podatku VAT

1. Belit 12x24x59 szt. 200
2. Blacha ocynkowana gr. 0,5 mm, rozmiar  2x1 

m
arkusz 8

3. Cegła ceramiczna pełna kl. 15 szt. 800
4. Cement portlandzki „32,5” workowany t 3
5. Drzwiczki rewizyjne  plastikowe białe 15x15 szt 15
6. Drzwiczki rewizyjne  plastikowe białe 20x25 szt 15
7. Drzwiczki rewizyjne metalowe białe 

15 x 15 cm
szt. 30

8. Drzwiczki rewizyjne metalowe białe 
20 x 25 cm

szt. 30

9. Farba podkładowa minia l 20
10. Gips budowlany zwykły t 0,2
11. Gips szpachlowy typu „Gipsar Uni” lub 

równoważny
t. 4

12. Gipsowa zaprawa tynkarska typu Goldband 
lub równoważna

t. 0,5

13. Glazura 15 x 15 (biała) m2 20
14. Glazura 20 x 25 (kolor ciemne intensywne - 

do uzgodnienia)
m2 200

15. Glazura 20 x 25 (kolor jasne do uzgodnienia) m2 400
16. Gres 30 x 30 (kolor do uzgodnienia) m2 500
17. Gres polerowany m2 100
18. Kątownik aluminiowy 5 x 5 cm m 120
19. Kliniki do glazury (a’100 szt.) op. 20
20. Kratka wentylacyjna PCV 30x20 bez żaluzji szt 20
21. Kratka wentylacyjna z PCV 14 x 14, bez 

żaluzji,
szt. 30

22. Kratka wentylacyjna z PCV 26 x 26, bez 
żaluzji,

szt. 30

23. Kratka wentylacyjna z PCV bez żaluzji 16x23 szt 20
24. Krzyżyki do fug 3 mm (a’100 szt.) op. 150
25. Krzyżyki do fug 4 mm (a’ 100 szt.) op. 150
26. Kształtowniki stalowe rusztów pod płytę 

gipsowo- kartonową - profil ścienny U50
m 400
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27. Kształtowniki stalowe rusztów pod płytę 
gipsowo- kartonową - profil ścienny U75

m 300

28. Kształtowniki stalowe rusztów pod płytę 
gipsowo- kartonową - profil ścienny U100

m 100

29. Kształtowniki stalowe rusztów pod płytę 
gipsowo- kartonową - profil ścienny C50

m 300

30. Kształtowniki stalowe rusztów pod płytę 
gipsowo- kartonową - profil ścienny C75

m 250

31. Kształtowniki stalowe rusztów pod płytę 
gipsowo- kartonową - profil ścienny C 100

m 100

32. Listwa styropianowa dekoracyjna, typu 
ćwierćwałek, szer. 3 cm

mb 100

33. Listwy do glazury „7” wewn. z PCV szt. 200
34. Listwy do glazury „9” zewn. z PCV szt. 200
35. Narożnik perforowany 2,5 m szt. 80
36. Papa podkładowa termozgrzewalna gr.3,5 m2 30
37. Papa podkładowa termozgrzewalna gr.5 m2 30
38. Piach do tynków t 18
39. Piach na podsypki t 9
40. Płótno ścierne „100”, szer 1,0 m mb 60
41. Płótno ścierne „100”, w rolce, szer. 20 cm, dł. 

100 m
szt 4

42. Płótno ścierne „40”, szer 1,0 m mb 50
43. Płótno ścierne „60” w rolce, szer. 20 cm, dł. 

100 m 
szt 4

44. Płótno ścierne „60”, szer 1,0 m mb 100
45. Płótno ścierne „80”, szer 1,0 m mb 60
46. Płótno ścierne „80”, w rolce, szer. 20 cm, dł. 

100 m
szt 4

47. Płyta gipsowo –kartonowa gr. 12,5 mm, o 
wym 1,2x2,6, zwykła

szt. 80

48. Płyta gipsowo –kartonowa gr. 12,5 mm, 
wodoodporna, o wym. 1,2x2,6

szt. 70

49. Płyty z wełny mineralnej do izolacji ścianek 
działowych 10 cm

m2 40

50. Płyty z wełny mineralnej do izolacji ścianek g-
k, grubość 5 cm

m2 100

51. Prowadnica tynkarska szt. 50
52. Siatka do docierania gładzi „100” szt 150
53. Siatka do docierania gładzi „120” szt 150
54. Siatka do docierania gładzi „80” szt 150
55. Siatka Rabitza mb 20
56. Siatka z włókna szklanego m2 100
57. Styropian FS – 15 gr. 2 cm m3 2
58. Styropian FS – 15 gr. 5 cm m3 2
59. Tasma spoinowa do płyt g/k m 300
60. Taśma siateczkowa 5cm x 45 m szt 80
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61.
Terakota 30 x 30 (kolor do uzgodnienia)

m2 200

62. Uniwersalna emulsja gruntująca, kolor biały,
Lepkość w temp. 23 o C - 50÷100 MPa, 
gęstość w temp. 20 o C – 1,02 -1,04 g / cm3, ph 
– 7,5-8,5; schnięcie 2 godz ( w temp. 20 o C i 
60% RH)

l. 1000

63. Wapno hydratyzowane workowane t 0,5
64. Wkręty do gipsu do rusztu drewnianego, 

3,5x40 mm  (a’100 szt.)
op. 30

65. Zaprawa do spoinowania (intensywne kolory, 
III gr. koloru)

kg 300

66. Zaprawa do spoinowania (różne kolory jasne) kg 400
67. Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych, na 

podłoża typowe, nieodkształcalne 
(wodoodporna, mrozoodporna, stabilna na 
powierzchniach pionowych) gęstość nasypowa 
min. 1,45 kg/dm3 , temperatura stosowania +5 
o C do +25 o C, przyczepność (wg normy EN 
12004) ≥ 0,5 MPa,
 (a’25 kg)  CM 11

kg 3000

68. Zaprawa klejąca typu CM-17 lub równoważna 
(a’ 25kg)

kg 3000

69. Zaprawa klejowa do dociepleń (styropian + 
siatka) typu ATLAS HOTERU lub 
równoważna

kg 500

70. Zaprawa samopoziomująca do posadzek, na 
bazie cementów, do stosowania wewnątrz (2-
10mm)
-sucha mieszanka – kolor szary, jednorodny 
proszek, bez zbryleń i zanieczyszczeń
-po zarobieniu z wodą- jednorodna gęsta masa 
bez grudek i śladów rozwarstwiania,
- gęstość nasypowa – 1150 ± 10% kg/m 3

-straty prażenia 2 ± 10%,
-zawartość suchej substancji 99,5 ± 0,5%,
-rozlewność:

• po 10 min ≥ 20 cm;
• po 24 h ≥ 20 cm

-czas utwardzania:
• początek ≥70 min
• koniec ≤ 240 min

-wytrzymałość na zginanie MPa ≥ 8,0 MPa,
-wytrzymałość na ściskanie ≥ 20 MPa,
-przyczepność do zagruntowanego podłoża:

a) betonowego ≥ 1,0 MPa
b)cementowego ≥ 0,8 MPa

      c)anhydrytowego ≥ 0,5 MPa

kg 3500

71. Zaprawa szpachlowo – renowacyjna kg 1000
........................................................................................................................................................................17.  
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Gęstość nasypowa suchej mieszanki 
ok 1,25kg/dm3. Wytrzymałość na ściskanie po 
28 dniach >10 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach  > 3,0 
MPa

72. Zaprawa tynkarska
-wytrzymałość na ściskanie po 
28 dniach – min. 2N/mm2

-wytrzymałość na zginanie -0,8 N/mm2

-absorbcja- max 14%,
-trwałość (mrozoodporność), ubytek masy po 
25 cyklach – max 15%
-gęstość (w stanie suchym stwardniałej 
zaprawy) ≥ 1300 Kg/m3

kg 3000

73. Zaprawa wyrównująca kg 3000
74. Zaprawa wyrównująco-szpachlowa

Gęstość nasypowa suchej mieszanki 1,45 
kg/dm3.  Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach > 12 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach > 
4,0MPa

kg 500

Razem

.......................................                    ......................................................................
Miejscowość, data  podpis osoby/osób uprawnionych
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Załącznik nr 4b 
Pieczęć Firmowa

Zestaw 2 - Materiały budowlane
Lp

Nazwa artykułu
Jednost

ka 
miary

Ilość Cena 
jedn. 
netto

Wartość 
netto za całe 
zamówienie

Stawka 
VAT

Wartość 
brutto za całe 
zamówienie

A B C D E F=DxE G H=F+ wartość 
podatku VAT

1. Kit akrylowy (a’ 310 ml) szt 80
2. Emalia akrylowa biała (op. 1 litr) l. 50
3. Emalia chlorokauczukowa biała (op.1litr) l 50

4. Farba akrylowa do wymalowań zewnętrzna 
(jasne kolory) (op. 10 litrów)

l. 100

5. Farba chlorokauczukowa kolor niebieski (op.1 
litr)

l 20

6. Farba do metalu bezpośrednio na rdzę typu 
hammerite (op.1litr)

l 50

7. Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do 
wnętrz, biała, 
-lepkość : 4000-8000 MPa,
bardzo dobrze kryjąca (max 2 warstwy do 
pokrycia wcześniejszych powłok), duża 
trwałość bieli, wyrób powinien być zgodny z 
PN-C-81914, czas schnięcia – 2 godz., 
następna warstwa po min. 2 godz. (a’ 10 l)

l. 500

8. Farba emulsyjna biała, 
nawierzchniowa do wymalowań wnętrz (a’ 10 
l)

l. 1000

9. Farba olejna  (op. 0,8-1 litr)-czarna l. 30

10. Farba olejna  (op.0,8-  litr)-zielona l. 20

11. Farba olejna  (op.0,8-1 litr)-brązowa l. 30

12. Farba olejna  (op. 0,8-1 litr)-czerwona l. 10

13. Farba olejna  (op. 0,8-1 litr)-żółta l. 10

14. Farba olejna  (op. 0,8-1 litr)-niebieska l. 10

15. Farba olejna ogólnego stosowania,  biała mat 
(a’ 10l)

l 600
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16. Farba olejna ogólnego stosowania, biała połysk 
(a’ 10l)

l 900

17. Farba podkładowa -minia 1 20

18. Folia budowlana m2 500

19. Folia płynna l 100

20. Folie malarskie cienka 4 x 5 m szt. 50

21. Folie malarskie gruba 4 x 5 m szt. 150

22. Klej gipsowy do płyt g-k, typu Dolina Nidy T 
lub równoważna

kg 500

23. Klej montażowy  (a’ 310 ml) szt. 50
24. Masa asfaltowa do renowacji dachów 

„Dacholeum” (poj.18 kg)
kg 72

25. Pianka montażowa 500 ml op. 80
26. Pianka montażowa 750 ml op. 70
27. Pigmenty COLOREX lub równoważne, różne 

kolory (poj. 80 ml)
szt. 700

28. Pokost lniany (op. 1 litr) l. 5
29. Preparat grzybobójczy ATLAS MYKOS lub 

równoważny (a’ 5 kg)
kg 50

30. Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych (op. 0,5 
litr)

l. 50

31. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych (op. 
0,5 litr)

l. 110

32. Rozcieńczalnik uniwersalny
(op. 0,5 litr)

l. 250

33. Silikon dekarski poj. 310 ml szt 100
34. Silikon sanitarny biały (a’ 310 ml) op. 45
35. Silikon szklarski bezbarwny (a’ 310ml) op. 100
36. Silikon szklarski biały (a’ 310 ml) op. 100
37. Środek ogniochronny i grzybobójczy FOBOS –

M-2 lub równoważny (op. 1 litr)
l. 20

38. Taśma malarska (5 cm x 50 m) szt. 200
39. Uszczelniacz MS POLIMER poj. 310 ml szt 100

Razem

.......................................                    ......................................................................
Miejscowość, data  podpis osoby/osób uprawnionych
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Załącznik nr 4c 
Pieczęć Firmowa

Zestaw 3 - Materiały budowlane
Lp.

Nazwa artykułu
J. m. Ilość Cena 

jedn. 
netto

Wartość 
netto za całe 
zamówienie

Stawka 
VAT

Wartość 
brutto za całe 
zamówienie

A
B C D E F=DxE G H=F+ wartość 

podatku VAT
1. Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą metalową, 

płytowe, pełne wewnątrzlokalowe, białe 80x 
200 cm

szt. 15

2. Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą metalową, 
płytowe, pełne wewnątrzlokalowe, białe 90x 
200 cm

szt. 15

3. Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą metalową, 
łazienkowe, białe 80x 200 cm

szt. 15

4. Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą metalową, 
płytowe, wewnątrzlokalowe, białe 100x 200 
cm

szt. 10

5. Skrzydło drzwiowe z ościeżnicą metalową, 
płytowe, wewnątrzlokalowe, białe 110x 200 
cm

szt. 10

Razem

.......................................                    ......................................................................
Miejscowość, data  podpis osoby/osób uprawnionych
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Załącznik nr 4d 
Pieczęć Firmowa

Zestaw 4 - Materiały budowlane
Lp.

Nazwa artykułu
Jednost

ka 
miary

Ilość Cena 
jedn. 
netto

Wartość 
netto za całe 
zamówienie

Stawka 
VAT

Wartość 
brutto za całe 
zamówienie

A B C D E F=DxE G H=F+ wartość 
podatku VAT

1. Element mocujący do listwy przypodłogowej 
PCV

kpl 400

2. Listwy przypodłogowe PCV (różne kolory) mb 400
3. Łącznik do listwy przypodłogowej PCV (różne 

kolory)
szt 250

4. Narożniki wewnętrzne PCV (różne kolory) szt 300
5. Narożniki zewnętrzne PCV (różne kolory) szt 300
6. Wykładzina obiektowa typu RECORD ( różne 

kolory)
m2 500

7. Zaślepka lewa PCV ( różne kolory) szt 150
8. Zaślepka prawa PCV ( różne kolory) szt 150

Razem

.......................................                    ......................................................................
Miejscowość, data  podpis osoby/osób uprawnionych
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Załącznik nr 4e 
Pieczęć Firmowa

Zestaw 5 - Narzędzia
Lp.

Nazwa artykułu
Jednost

ka 
miary

Ilość Cena 
jedn. 
netto

Wartość 
netto za całe 
zamówienie

Stawka 
VAT

Wartość 
brutto za całe 
zamówienie

A B C D E F=DxE G H=F+ wartość 
podatku VAT

1. Brzeszczot wolframowy szt. 20
2. Kielnia - duża trójkątna szt. 10
3. Kielnia - mała prostokątna szt. 15
4. Komplet wierteł do betonu od Ø4 do Ø12 kpl 3
5. Komplet wierteł do stali od Ø1 do Ø13 kpl 3
6. Kratka malarska do wiaderka z poz. 16 szt. 25
7. Kuwety 10 cm szt. 20
8. Kuwety 20 cm szt. 20
9. Kuwety 30 cm szt. 20
10. Maszynka do cięcia glazury, 60 cm szt. 4
11. Miara zwijana dł.10 m szt 5
12. Miara zwijana dł.2 m szt 10
13. Miara zwijana dł.3 m szt 10
14. Miara zwijana dł.5 m szt 10
15. Mieszadła do kleju i gładzi dł. 50 cm, 

mieszadła z płaskownika, średnica końcówki 
mieszadła 12 cm

szt. 5

16. Młotek 1,5 kg szt. 5
17. Młotek 1,6 kg szt. 5
18. Młotek 3,0 kg szt. 5
19. Młotek murarski z drewnianą  rączką szt. 5
20. Młotek murarski z metalową rączką szt. 5
21. Nożyki (kółko) do cięcia glazury Ø 14 x 1,5 

mm
szt. 5

22. Nożyki (kółko) do cięcia glazury Ø 22 x 1,5 
mm

szt. 5

23. Nóż monterski szt. 10
24. Packa styropianowa do tynku, 

dł. 30 cm
szt. 10

25. Packa styropianowa do tynku, dł. 1 m szt. 10
26. Packi do docierania gładzi szt. 10
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27. Packi do gładzi metalowe 13x28 cm szt. 30
28. Packi do spoinowania glazury szt. 15
29. Packi zębate do kleju o grubości grzebienia 10 

mm
szt. 20

30. Pędzel ławkowiec - duży szt. 20
31. Pędzel pierścieniowy Ø 3 cm szt. 20
32. Pędzel pierścieniowy Ø 4 cm szt. 20
33. Pędzel pierścieniowy Ø 5 cm szt. 20
34. Pędzel płaski, szer. 10 cm szt. 50
35. Pędzel płaski, szer. 3 cm szt. 20
36. Pędzel płaski, szer. 4 cm szt. 50
37. Pędzel płaski, szer. 5 cm szt. 60
38. Pędzel płaski, szer. 8 cm szt. 60
39. Pędzle grzejnikowe o szer. 5 cm szt. 20
40. Pędzle grzejnikowe o szer. 7 cm szt. 20
41. Pistolet – wyciskarka ręczna szt 20
42. Poziomica dł. 100 cm szt. 5
43. Poziomica dł. 200 cm szt. 5
44. Poziomica dł. 50 cm szt. 5
45. Poziomica dł. 80 cm szt. 5
46. Przecinak do betonu, dł. 20 cm szt. 5
47. Przecinak do betonu, dł. 30 cm szt. 5
48. Przedłuża teleskopowa do wałków malarskich szt. 20
49. Szczotka druciana szt. 30
50. Szpachelki szer. 10 cm szt. 40
51. Szpachelki szer. 4 cm szt. 30
52. Szpachelki szer. 6 cm szt. 40
53. Szpachelki szer. 8 cm szt. 30
54. Tarcza diamentowa do cięcia glazury na 

mokro (średnica wałka 25,4 mm), Ø 180 mm
szt. 5

55. Tarcza diamentowa do cięcia glazury na 
mokro (średnica wałka 25,4 mm), Ø 200 mm

szt. 5

56. Tarcza diamentowa do cięcia glazury na 
sucho, średnica tarczy Ø125 mm

szt. 5

57. Tarcza do cięcia metalu Ø125x1x22,23 
(niebieska)

szt. 150

58. Tarcza do cięcia metalu Ø230x3x22 
(niebieska)

szt. 50

59. Wałek do farb olejnych - gąbka, 10 cm szt. 30
60. Wałek do farb olejnych - gąbka, 20 cm szt. 30
61. Wałek do farb olejnych - gąbka, 25 cm szt. 30
62. Wałek do farb olejnych - gąbka, 5 cm szt. 30
63. Wałek do farb olejnych, z zielonym krótkim 

włosem, szer. 20-25 cm
szt. 30

64. Wałek do farby olejnej - futerko 10 cm szt. 100
65. Wałek do farby olejnej - futerko 20 cm szt. 100
66. Wałek malarski - futerko, z zielonym długim szt. 30
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włosem, szer. 20-27 cm
67. Wiaderko malarskie prostokątne szt. 15

Razem

.......................................                    ......................................................................
Miejscowość, data  podpis osoby/osób uprawnionych
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Załącznik nr 4f 
Pieczęć Firmowa

 
Zestaw 6 - Materiały stolarskie 

Lp.
Nazwa artykułu

Jednost
ka 

miary

Ilość Cena 
jedn. 
netto

Wartość 
netto za całe 
zamówienie

Stawka 
VAT

Wartość 
brutto za całe 
zamówienie

A B C D E F=DxE G H=F+ wartość 
podatku VAT

1. Blokada wc szt. 20
2. Eurowkręty 5x13 (op 500 szt) op 4
3. Gwoździe 1,6 x 20 kg 2
4. Gwoździe 1,6 x 30 kg 2
5. Gwoździe 2 x 40 kg 3
6. Gwoździe 2 x 50 kg 3
7. Gwoździe 2,5”. kg 5
8. Gwoździe 3 x 80 kg 5
9. Gwoździe 4 x 100 kg 3
10. Impregnat do drewna bezbarwny op. 1 l. l. 8
11. Klamka (pochwyt) rozstaw 72 z szyldem na 

wkładkę
szt 10

12. Klamka (pochwyt) rozstaw 90 z szyldem na 
wkładkę

szt 10

13. Klamka do okna PCV szt. 30
14. Klamka drzwiowa z szyldami typ 

skandynawski + szyldy osłaniające dziurkę od 
klucza

szt. 5

15. Klamka HORUS do drzwi aluminiowych szt 20
16. Klamki drzwiowe białe bez szyldu szt. 60
17. Klamki drzwiowe białe z szyldami okrągłymi szt. 150
18. Klamki okienne jednoramienne białe szt. 30
19. Klucz gotowy do zamka ogólnego 

drzwiowego nr 27
szt. 200

20. Klucze do zamków meblowych szt. 20
21. Kołki do mocowania ościeżnic Ø 10 dł. 120 

mm
szt. 40

22. Kołki do mocowania ościeżnic Ø 10 dł. 150 
mm

szt. 50

23. Kołki do mocowania ościeżnic Ø 10 dł. 182 
mm 

szt. 120

24. Kołki podpółkowe Ø 5 szt. 1300
........................................................................................................................................................................26.  
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25. Kołki rozporowe do płyt g-G-K metalowe 
Ø10 x 60

szt. 300

26. Kołki rozporowe do pustych przestrzeni Ø 8 szt. 600
27. Kołki rozporowe do pustych przestrzeni Ø10 z 

wkrętem 6 x80
szt. 700

28. Kołki rozporowe Ø 10 z haczykiem szt. 500
29. Kołki rozporowe Ø 10 z wkrętem 5x50 szt. 1000
30. Kołki rozporowe Ø 10 z wkrętem 5x60 szt. 1000
31. Kołki rozporowe Ø 10 z wkrętem 5x70 szt. 1000
32. Kołki rozporowe Ø 10 z wkrętem na 

klucz6x60
szt. 400

33. Kołki rozporowe Ø 12 z wkrętem 6x60 szt. 500
34. Kołki rozporowe Ø 12 z wkrętem na klucz 

8x100
szt. 300

35. Kołki rozporowe Ø 12 z wkrętem na klucz 
8x70

szt. 500

36. Kołki rozporowe Ø 6 z haczykiem szt. 400
37. Kołki rozporowe Ø 6 z wkrętem szt. 2000
38. Kołki rozporowe Ø 8 z haczykiem szt. 1500
39. Kołki rozporowe Ø 8 z wkrętem 4,5x40 szt. 2000
40. Kołki rozporowe Ø 8 z wkrętem 4,5x50 szt. 1500
41. Kołki rozporowe Ø 8 z wkrętem 4,5x60 szt. 4000
42. Kołki rozporowe Ø 8 z wkrętem 4,5x70 szt. 2000
43. Kołki rozporowe Ø 8 z wkrętem 4x50 szt. 1000
44. Kołki rozporowe Ø 8 z wkrętem 4x60 szt. 3000
45. Kołki rozporowe Ø 8 z wkrętem 4x70 szt. 1000
46. Kołki rozporowe Ø10 z wkrętem na klucz 

6x80
szt 300

47. Kołki rozporowe Ø8 z wkrętem 4x40 szt. 1000
48. Kołki rozporowe szybkiego montażu Ø 6x40 szt. 1300
49. Kołki rozporowe szybkiego montażu Ø 6x60 szt. 800
50. Konfirmaty 7x 50 mm szt. 1500
51. Konfirmaty 7x 70 mm szt. 200
52. Kratka wentylacyjna do drzwi 44 x 12 cm szt. 50
53. Listwa progowa (dywanowa) półokrągła 

aluminiowa szeroka 40 mm dł. 1,8 m
szt. 20

54. Listwa progowa (dywanowa) półokrągła 
aluminiowa, wąska 28 mm dł. 1,8 m

szt. 20

55. Nakrętka do śruby szyldów aluminiowa szt. 300
56. Nakrętka M 12, twardość 8,8 kg 5
57. Nakrętka M10, twardość 8,8 kg 4
58. Nakrętka M5, twardość 8,8 kg 2
59. Nakrętka M6, twardość 8,8 kg 4
60. Nakrętka M8, twardość 8,8 kg 5
61. Płytka wieszakowa duża. szt. 50
62. Płytka wieszakowa mała szt. 50
63. Płytka wieszakowa średnia szt. 80
64. Podkładka powiększona Ø 10 kg 2
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65. Podkładka powiększona Ø 12 kg 2
66. Podkładka powiększona Ø 5 kg 2
67. Podkładka powiększona Ø 6 kg 2
68. Podkładka powiększona Ø 8 kg 2
69. Podkładka sprężynująca Ø10 kg 1
70. Podkładka zwykła Ø 10 kg 2
71. Podkładka zwykła Ø 12 kg 2
72. Podkładka zwykła Ø 5 kg 2
73. Podkładka zwykła Ø 6 kg 2
74. Podkładka zwykła Ø 8 kg 2
75. Prowadnica rolkowa dł. 30 cm kpl. 8
76. Prowadnica rolkowa dł. 35 cm kpl 5
77. Prowadnica rolkowa dł. 40 cm kpl. 30
78. Prowadnica rolkowa dł. 50 cm kpl 5
79. Prowadnica rolkowa dł. 60 cm kpl. 10
80. Przytrzymywacz okienny grzebieniowy szt. 30
81.  Rozwórka nożycowa szt. 20
82. Szyldy okrągłe, białe na klucz zwykły szt. 70
83. Szyldy okrągłe, białe na wkładkę do zamka szt. 50
84. Szyldy podłużne do zamka zwykłego 60 na 

klucz zwykły białe 
szt. 10

85. Szyldy podłużne do zamka zwykłego 60 na 
wkładkę, białe  

szt. 10

86. Szyldy podłużne do zamka zwykłego 72 na 
klucz zwykły, białe 

szt. 10

87. Szyldy podłużne do zamka zwykłego 72 na 
wkładkę, białe1

szt. 10

88. Szyldy podłużne do zamka zwykłego 90, na 
klucz zwykły, białe

szt. 10

89. Szyldy podłużne do zamka zwykłego 90, na 
wkładkę 

szt. 10

90. Szyldziki do zamków meblowych szt. 30
91. Ślizgi meblowe podwójne. szt. 300
92. Śruba  M5 x 40 z pełnym gwintem kg 2
93. Śruba  M6 x 20, z pełnym gwintem, twardość 

8,8
kg 4

94. Śruba  M6 x 40, z pełnym gwintem, twardość 
8,8

kg 4

95. Śruba  M6 x 60, z pełnym gwintem, twardość 
8,8

kg 5

96. Śruba  M8 x 40, z pełnym gwintem, twardość 
8,8

kg 3

97. Śruba  M8 x 50, z pełnym gwintem, twardość 
8,8

kg 5

98. Śruba  M8 x 60, z pełnym gwintem, twardość 
8,8

kg 6

99. śruba do szyldów M4 x 45 szt. 200
100. śruba do szyldów M4 x 60 szt. 80
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101. Śruba M 10 x 50, z pełnym gwintem, twardość 
8,8

kg 6

102. Śruba M 10 x 70, z pełnym gwintem, twardość 
8,8

kg 5

103. Śruba M5 x 40 z pełnym gwintem, twardość 
8,8

kg 2

104. Śruba M5 x 80 z pełnym gwintem, twardość 
8,8 

kg 2

105. Śruba stolarska M5 x 80 z pełnym gwintem kg 2
106. Śruba stolarska M6 x 30 kg 3
107. Śruba stolarska M6 x 40 kg 3
108. Śruba stolarska M6 x 60 kg 3
109. Uchwyty meblowe (gałka) szt. 70
110. Uchwyty meblowe podwójne rozstaw 64 mm szt. 120
111. Uchwyty meblowe podwójne rozstaw 96 mm szt. 150
112. Wieszaki metalowe podwójne szt. 100
113. Wieszaki metalowe pojedyncze szt. 80
114. Wkładka do zamka drzwiowego zwykłego szt. 80
115. Wkładka do zamka łucznik szt. 40
116. Wkręty do drewna 2,5 x 25 z łbem stożkowym 

płaskim, utwardzane, gwiazdkowe
kg 4

117. Wkręty do drewna 3 x 35 z łbem stożkowym 
płaskim, utwardzane, gwiazdkowe

kg 2

118. Wkręty do drewna 3,5 x 16 z łbem stożkowym 
płaskim, utwardzane, gwiazdkowe

kg 4

119. Wkręty do drewna 3x16 z łbem stożkowym 
płaskim, utwardzane gwiazdkowe

kg 4

120. Wkręty do drewna 4 x 20 z łbem stożkowym 
płaskim, utwardzane, gwiazdkowe

kg 2

121. Wkręty do drewna 4 x 30 z łbem stożkowym 
płaskim, utwardzane, gwiazdkowe

kg 4

122. Wkręty do drewna 4 x 40 z łbem stożkowym 
płaskim, utwardzane, gwiazdkowe

kg 3

123. Wkręty do drewna 4,5x 70 z łbem stożkowym 
płaskim, utwardzane, gwiazdkowe

kg 5

124. Wkręty do drewna 4x 50 z łbem stożkowym 
płaskim, utwardzane, gwiazdkowe

kg 4

125. Wkręty do drewna 6 x 60 z łbem stożkowym 
płaskim, utwardzane, gwiazdkowe

kg 4

126. Wkręty do drewna 7 x 50 z łbem stożkowym 
płaskim, utwardzane, gwiazdkowe

kg 3

127. Wkręty do drewna z łbem stoż. płaskim, 
utwardzane, gwiazdkowe 6 x 40

kg 2

128. Wkręty do drewna z łbem stoż. płaskim, 
utwardzane, gwiazdkowe 7 x 80

kg 3

129. Wkręty do gipsu do rusztu drewnianego 
3,5x25 op. 200 szt

op. 50

130. Wkręty do gipsu do rusztu drewnianego op. 20
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3,5x50 op. 100 szt
131. Wkręty do gipsu do rusztu drewnianego 4x70 

op. 100 szt
op. 5

132. Wkręty do gipsu do rusztu metalowego 3,5x25 
op. 200 szt.

op. 100

133. Wkręty do łączenia profili 3,9 x 9,5 ocynkow. 
op. 100 szt.

op. 40

134. Wkręty EURO 6,3x13 (op. 500 szt) op. 8
135. Zamek łucznik 50 szt. 30
136. Zamek łucznik 60 szt. 40
137. Zamek meblowy do drzwi przesuwnych szt. 10
138. Zamek meblowy kwadratowy 40x40, bębenek 

Ø19 mm
szt 30

139. Zamek meblowy skrzynkowy szt 10
140. Zamek meblowy ZMB 1 lewy szt. 40
141. Zamek meblowy ZMB 1 prawy szt.    50
142. Zamek meblowy ZMB 2 lewy szt. 30
143. Zamek meblowy ZMB 2 prawy szt. 40
144. Zamek okienny szt. 30
145. Zamek wpuszczany ZZB 3, 90x38 wkładka szt. 5
146. Zamek wpuszczany ZZB 30, 90x38 wkładka szt. 5
147. Zamek wpuszczany ZZB1, 72x50 szt. 5
148. Zamek wpuszczany ZZB1, 72x50 wkładka szt. 5
149. Zamek wpuszczany ZZB10, 72x50 szt. 5
150. Zamek wpuszczany ZZB10, 72x50 wkładka szt. 5
151. Zamek wpuszczany ZZB3, 90x38 szt. 5
152. Zamek wpuszczany ZZB30, 90x38 szt. 5
153. Zamek zasuwa szt. 8
154. Zamek zwykły na wkładkę 60 x 50 szt. 20
155. Zamek zwykły na wkładkę 72 x 50 szt. 30
156. Zamek zwykły na wkładkę 72 x 60 szt. 20
157. Zamek zwykły na wkładkę 90 x 50 szt. 40
158. Zamek zwykły na wkładkę 90 x 60 szt. 30
159. Zamek zwykły suchaldowy  60 x 50 szt. 20
160. Zamek zwykły suchaldowy  72 x 50 szt. 30
161. Zamek zwykły suchaldowy  72 x 60 szt. 20
162. Zamek zwykły suchaldowy  90 x 50 szt. 50
163. Zamek zwykły suchaldowy  90 x 60 szt. 20
164. Zasuwki meblowe szt. 100
165. Zasuwnica okienna dwulistwowa 78 cm szt. 5
166. Zatrzaski magnetyczne szt. 30
167. Zawiasy drzwiowe wkręcane szt. 40
168. Zawiasy kołkowe Ø 8 szt. 20
169. Zawiasy meblowe puszkowe  Ø 35 110o 

nawierzchniowe z prowadnikami 
szt. 500

170. Zawiasy meblowe puszkowe  Ø 35 110o 

wewnętrzne z prowadnikami 
szt. 100

171. Zawiasy meblowe puszkowe  Ø 35 175o  z szt. 40
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prowadnikami 
172. Zawiasy okienne wkręcane szt. 20
173. Złącza śrubowe okienne szt. 30

Razem

.......................................                    ......................................................................
Miejscowość, data  podpis osoby/osób uprawnionych
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Załącznik nr 4g 
Pieczęć Firmowa

Zestaw 7 - Materiały stolarskie 
Lp.

Nazwa artykułu
Jednost

ka 
miary

Ilość Cena 
jedn. 
netto

Wartość 
netto za całe 
zamówienie

Stawka 
VAT

Wartość 
brutto za całe 
zamówienie

A B C D E F=DxE G H=F+ wartość 
podatku VAT

1. Klej Osakryl lub równoważny kg 300
2.

Klej Pronikol (op.1 kg) lub równoważny
kg 5

3.
Klej Vikol (op. 1 kg) lub równoważny

kg 20

4. Kołki drewniane Ø 8x35 szt. 5000
5.

Lakier Kapon (op. 1 litr) lub równoważny
l 30

6.
Lakier Domalux z połyskiem, do parkietów 
(op. 5 litr) lub równoważny

l 40

7.
Lakier Nitro (op. 1 litr) lub równoważny

l 5

8. Lakierobejca (op. 1l) - kolory do uzgodnienia l 5
9. Odrdzewiacz typu „Brunox” poj.500 ml szt 8
10. Podkładki do zawias drzwiowych szt 200
11. Preparat smarująco- konserwujący do metalu 

WD-40 lub równoważny 400 ml.
szt 15

12. Rozpuszczalnik do lakieru Domalux lub 
równoważny (0,5 l.)

l 10

13. Rozpuszczalnik nitro (0,5 l.) l 10
14. Siatka plastikowa przeciw owadom, szer. 1 m mb 30
15. Szpachla do drewna – kolor biały (300g) szt 20
16. Szpachla do drewna – kolor buk (300g) szt 5
17. Szpachla do drewna – kolor dąb (300g) szt 5
18. Szpachla do drewna – kolor jesion (300g) szt 5
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19. Szpachla do drewna – kolor sosna (300g) szt 15
20. Zamek oszczędnościowy szt 15

Razem

.......................................                    ......................................................................
Miejscowość, data  podpis osoby/osób uprawnionych
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Załącznik nr 4h 
Pieczęć Firmowa

Zestaw 8 - Materiały stolarskie 
Lp.

Nazwa artykułu
Jednost

ka 
miary

Ilość Cena 
jedn. 
netto

Wartość 
netto za całe 
zamówienie

Stawka 
VAT

Wartość 
brutto za całe 
zamówienie

A B C D E F=DxE G H=F+ wartość 
podatku VAT

1. Tarcica sosnowa sezonowana sucha gr. 25 mm
klasa I

m3 1,5

2. Tarcica sosnowa sezonowana sucha gr. 50 mm
klasa I

m3 2

3. Tarcica sosnowa sezonowana sucha gr. 80 mm
klasa I

m3 3,5

4. Tarcica bukowa sezonowana sucha gr. 80 mm
klasa I

m3 0,5

5. Tarcica dębowa sezonowana sucha gr. 80 mm
klasa I

m3 0,5

Razem
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Załącznik nr 4i 
Pieczęć Firmowa

Zestaw 9 - Materiały stolarskie 
Lp.

Nazwa artykułu
Jednost

ka 
miary

Ilość Cena 
jedn. 
netto

Wartość 
netto za całe 
zamówienie

Stawka 
VAT

Wartość 
brutto za całe 
zamówienie

A B C D E F=DxE G H=F+ wartość 
podatku VAT

1. Blaty kuchenne ( różne kolory) gr. 28 mm, 
szer 60 cm, dł. 3,5 m

szt. 10

2. Obrzeże meblowe papierowe (różne kolory) 
szer. 20mm

mb. 2000

3. Obrzeże meblowe papierowe (różne kolory) 
szer. 40mm

mb. 100

4. Pleksa matowa gr. 6 mm m2 5
5. Pleksa przezroczysta gr. 6 mm m2 5
6. Płyta pilśniowa miękka gr. 13 mm 

(1,22x2,44m)
m2 20

7. Płyta pilśniowa twarda biała gr. 3,2 mm 
(2,07x2,80m)

m2 120

8. Płyta wiórowa gr. 18mm (1,83x2,62m) m2 15
9. Płyta wiórowa laminowana gr. 18 mm 

(2,07x2,80m) kolor do uzgodnienia
szt 110

10. Sklejka gr. 10mm (1,25x2,5m) zwykła, 
brzozowa

m2 200

11. Sklejka gr. 4mm (1,25x2,5m) zwykła, 
brzozowa

m2 15

12. Sklejka gr. 6mm (1,25x2,5m) zwykła, 
brzozowa

m2 30

Razem
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Załącznik nr 4j 
Pieczęć Firmowa

Zestaw 10 - Materiały szklarskie 
Lp.

Nazwa artykułu
Jednost

ka 
miary

Ilość Cena 
jedn. 
netto

Wartość 
netto za całe 
zamówienie

Stawka 
VAT

Wartość 
brutto za całe 
zamówienie

A B C D E F=DxE G H=F+ wartość 
podatku VAT

1. Szkło gr. 3 mm , wymiary 2x1,3m m2 50
2. Szkło gr. 6 mm , wymiary 2x1,3m m2 30
3. Szkło ornament, wymiary 1,42x2,16m m2 20

Razem
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