
Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie 

 

ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo NIP 582-160-78-00, tel. 55 644 29 02, e-mail: sekretariat@zgkbraniewo.pl 

        Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiający: 

Gmina Miasto Braniewo - Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie 

ul. Rzemieślnicza 1 ,  

14-500 Braniewo  

 

Wykonawca: 

Nazwa ................................................................................................................................. 

…......................................................................................................................................... 

Adres ................................................................................................................................... 

NIP …..................................................................................................................................  

Nr rachunku bankowego …................................................................................................. 

 

I. W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 28.09.2021 r.  

na wymianę okien w lokalach mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy 

Miasta Braniewa oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

1.  

lokal-adres ilość 

okien 

(sztuk) 

orientacyjne 

wymiary 

okien 

(szer/wys)  

ilość 

parapetów 

(sztuk) 

orientacyjny 

wymiar 

parapetów 

(szer./dł)  

nawiewniki 

(sztuk) 

ul. 9 Maja 1/5 3 sztuki 

 

1130/2050 3 wew. 

PCV, białe 

30 x 125 

 

1 

- wartość netto - ….............................. zł 

- podatek VAT (........) w kwocie - ….............................. zł 

- wartość brutto - ….............................. zł 

Wartość brutto słownie .......................................................................................................  

 

 

 

 

mailto:sekretariat@zgkbraniewo.pl


2. 

lokal-adres ilość 

okien 

(sztuk) 

orientacyjne 

wymiary 

okien 

(szer/wys)  

ilość 

parapetów 

(sztuk) 

orientacyjny 

wymiar 

parapetów 

(szer/dł)  

nawiewniki 

(sztuk) 

ul. 9 Maja 1/9 3 1130/2010 3 wew. 

PCV, białe 

25 x 125 1 

- wartość netto - ….............................. zł 

- podatek VAT(........) w kwocie - ….............................. zł 

- wartość brutto - ….............................. zł 

Wartość brutto słownie ....................................................................................................... 

 

3. 

lokal-adres ilość 

okien 

(sztuk) 

orientacyjne 

wymiary 

okien 

(szer/wys)  

ilość 

parapetów 

(sztuk) 

orientacyjny 

wymiar 

parapetów 

(szer/dł)  

nawiewniki 

(sztuk) 

ul. Plac 

Grunwaldu 17/6 

2 1000/1650 2 wew. 

PCV, białe 

35 x 110 1 

- wartość netto - ….............................. zł 

- podatek VAT(........) w kwocie - ….............................. zł 

- wartość brutto - ….............................. zł 

Wartość brutto słownie ....................................................................................................... 

 

4. 

lokal-adres ilość 

okien 

(sztuk) 

orientacyjne 

wymiary 

okien 

(szer/wys)  

ilość 

parapetów 

(sztuk) 

orientacyjny 

wymiar 

parapetów 

(szer/dł)  

nawiewniki 

(sztuk) 

ul. PCK 9/4 4 1040/1620 

1070/1620 

2 wew. 

2 wew. 

40 x 115 

40 x 115 

1 

1 

- wartość netto - ….............................. zł 

- podatek VAT(........) w kwocie - ….............................. zł 

- wartość brutto - ….............................. zł 

Wartość brutto słownie ....................................................................................................... 

 

 

 

 



5. 

lokal-adres ilość 

okien 

(sztuk) 

orientacyjne 

wymiary 

okien 

(szer/wys)  

ilość 

parapetów 

(sztuk) 

orientacyjny 

wymiar 

parapetów 

(szer/dł)  

nawiewniki 

(sztuk) 

ul. 9 Maja 55/2 1 1150/1990 

 

1 zew. 

ocynkowany 

1 wew. PCV, 

biały 

25 x 110 

 

30 x 125 

 

1 

 

- wartość netto - ….............................. zł 

- podatek VAT(........) w kwocie - ….............................. zł 

- wartość brutto - ….............................. zł 

Wartość brutto słownie ...................................................................................................… 

 

6. 

lokal-adres ilość 

okien 

(sztuk) 

orientacyjne 

wymiary 

okien 

(szer/wys)  

ilość 

parapetów 

(sztuk) 

orientacyjny 

wymiar 

parapetów 

(szer/dł)  

nawiewniki 

(sztuk) 

ul. 9 Maja 7/2 1 1050/1730 

 

1 wew. 

PCV, biały 

1 zew. 

stalowy, brąz 

25 x 115 

 

20 x 110 

1 

 

- wartość netto - ….............................. zł 

- podatek VAT(........) w kwocie - ….............................. zł 

- wartość brutto - ….............................. zł 

Wartość brutto słownie ....................................................................................................... 

 

7. 

lokal-adres ilość 

okien 

(sztuk) 

orientacyjne 

wymiary 

okien 

(szer/wys)  

ilość 

parapetów 

(sztuk) 

orientacyjny 

wymiar 

parapetów 

(szer/dł)  

nawiewniki 

(sztuk) 

ul. Traugutta 26/7 2 1170/1200 

 

2 wew., 

PCV, białe 

20 x 125 

 

1 

 

- wartość netto - ….............................. zł 

- podatek VAT(........) w kwocie - ….............................. zł 

- wartość brutto - ….............................. zł 

Wartość brutto słownie ....................................................................................................... 

 



Ogółem wartość wykonania zamówienia: 

- wartość netto - …............................... zł 

- podatek VAT(......) w kwocie - …............................... zł 

- wartość brutto - …............................... zł 

Wartość brutto słownie ....................................................................................................... 

 

Powyższe ceny obejmują wszystkie składniki kosztowe wykonania usługi. 

 

II. Powyższe zamówienie zrealizuję do dnia 30.11.2021 r. 

 

III. Termin płatności faktur 21 dni od dnia złożenia u Zamawiającego.  

Faktura wystawiona będzie na każdy adres wymiany okna/okien oddzielnie. 

 

IV. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji : 36 m-cy licząc od dnia 

sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru robót. 

 

 

….............................. dnia …......................................... 

 

 

      …................................................ 

           pieczęć i podpis oferenta 

 


