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Załącznik nr 8 do SWZ 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 

spółka z o.o. 

ul. Mielczarskiego 14, 95-100 ZGIERZ 

 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

reprezentowany przez: ____________________________________________ 
(Imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Województwo: ______________________________ 

NIP: ______________________________________ 

REGON: ___________________________________ 

KRS: _____________________________________ 

__________________________________________ 

(numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym) 

_________________________________________ 

adres e-mail wykonawcy 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ 

Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, DROGOWĄ 

I OGRODZENIEM PRZY UL. KS. SZCZ. REMBOWSKIEGO 14 W ZGIERZU 

W MODELU ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ  

FORMULARZ CENOWY 

ZESTAWIENIE CZĘŚCI SKŁADOWYCH CENY OFERTOWEJ 

 
LP 

 
ELEMENTY ROBÓT 

 
CENA 

NETTO 

PODA
TEK 
VAT 

 
WARTOŚĆ 
PODATKU 

 
CENA BRUTTO 

  [ZŁ] [%] [ZŁ] [ZŁ] 

ETAP 
I 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
ŁĄCZNIE: 
- dokumentacja techniczna 
budynku, 
- dokumentacja techniczna 
instalacji wewnętrznych (e.e., 
z.w., k.s., c.o., c.w.u., tv naziemna., 
tv sat, Internet)   
- dokumentacja techniczna  
przyłączy (woda, kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja deszczowa) 
 
(UWAGA! Łączna cena brutto za 
Etap I - nie wyższa niż 2% łącznego 
kosztu inwestycji brutto – ceny 
zamówienia)  

  

23 
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ETAP 
II  

ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU 
ŁĄCZNIE, W TYM: 

 8 i 23   

1 STAN „ZERO” : 
- roboty przygotowawcze placu 
budowy (przygotowanie terenu, 
prace rozbiórkowe, 
zagospodarowanie placu budowy, 
przyłączenie instalacji na potrzeby 
budowy - woda, energia - ogrodzenie 
terenu, zaplecze socjalne, magazyn 
itp.),  
- roboty ziemne, 
- fundamenty i ściany 
fundamentowe, posadzka 
parteru,  
- izolacje p. wilgociowe 
przyziemia 

 8   

2 STAN ”2 GA KONDYGNACJA”: 
- stan surowy otwarty 
kondygnacji parteru i I-go piętra  
- strop I-go piętra 

 8   

3 STAN „DACH” : 
- stan surowy otwarty 
kondygnacji II-go i III piętra, 
- strop III-go piętra, 
- konstrukcja dachu, 
- schody i podesty, 
- montaż okien (min. 50% lokali) 

 8   

4 STAN WYKOŃCZENIA  
WEWNĘTRZNEGO    I 
ZEWNĘTRZNEGO: 
- dach ( pokrycie, obróbki 
blacharskie, przew. wentylacyjne, 
kominy) 
- montaż okien (100% otworów 
okiennych) 
- elewacja (docieplenie, tynki, 
malowanie) 
- ściany i ścianki działowe, 
- izolacje (p.wilgociowe, cieplne, 
p.dżwiękowe) 

  
8 

  

5 INSTALACJE  WEWNĘTRZNE  I 
WYPOSAŻENIE :  
- kanalizacja deszczowa 
- instalacje elektryczne z 
osprzętem, 
- instalacje sanitarne (woda, 
kanalizacja, c.o. i c.w.u.) z 
podejściami, 

- instalacje teletechniczne (Azart i 
TV SAT, Internet) z osprzętem, 
- podłoża betonowe, podłogi i 
posadzki, 
- tynki i oblicowania, 
- montaż drzwi  wewnętrznych 
(wejściowe do lokali), 
- montaż ślusarki budowlanej 
(balustrady balkonów, klatek 
schodowych, okien klatek 
schodowych) 

  
8 

  

6 ROBOTY INSTALACJI 
ZEWNĘTRZNYCH, PRZYŁĄCZA I 
INNE PRACE ZEWNĘTRZNE: 
- przyłącze wody, 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej, 
- kanalizacja deszczowa 
- prace zewnętrzne ( częściowe 
urządzenie terenu i budowa 
wewnętrznej obsługi komunikacyjnej) 
   

  
23 

  

7 ROBOTY TERENOWE:  23   
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- ukształtowanie terenu 
- miejsca postojowe przy 
budynku 
- drogi i dojazdy, placyki 
manewrowe (wewnętrzna obsługa 
komunikacyjna), 
- ciągi piesze (chodniki), 
- zieleń i nasadzenia 

8 INFRASTRUKTURA 
TOWARZYSZĄCA BUDOWNICTWU 
MIESZKANIOWEMU - 
MAŁA ARCHITEKTURA:  
- ogrodzenie nieruchomości 
- kosze i ławki  

 23   

 RAZEM KOSZT INWESTYCJI:   ====   

 

                       

RAZEM KOSZT INWESTYCJI: (CENA OFERTOWA ZAMÓWIENIA) 

1) wartość netto robót, od których podatek VAT wynosi 8%: ___________ zł 

 słownie: _____________________________________________________ 

2) podatek VAT w wysokości 8% (od kwoty netto z pozycji 1), tj.: 

__________________________________________________________ zł 

 słownie: _____________________________________________________ 

3) wartość netto robót, od których podatek VAT wynosi 23%: 

__________________________________________________________ zł 

 słownie: ____________________________________________________ 

4) podatek VAT w wysokości 23% (od kwoty netto z pozycji 3), tj.: 

__________________________________________________________ zł 

 słownie: ____________________________________________________ 

5) wartość brutto (suma kwot z pozycji od 1) do 4): _________________ zł 

 słownie: ___________________________________________________ 

 

SŁOWNIE ZŁOTYCH:  ..………………………………………………………………………………. 

 

 

______________ 

(miejscowość i data) 

 

 


