
 

 
 

Projekt Stokrotka - Dzienny Opiekun realizowany przez Stokrotka Justyna Kołak Sp. k.  jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Olsztyn, 18/11/2019 

ZAPYTANIE CENOWE 1/2019 

W związku z realizacja projektu „Stokrotka- Dzienny Opiekun” (RPWM.10.04.00-28-

0011/19-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na 

wykonanie niżej wymienionych prac budowlanych w lokalu przy ul. Katowickiej 1C. 

Zamawiający:  

Stokrotka Justyna Kołak Spółka komandytowa 
Ul. Limanowskiego 23/2 
10-342 Olsztyn 
NIP 7398398265 
 

Zakres prac budowlanych: 

1.  Przygotowanie ścian, szpachlowanie dwukrotne, przecieranie 
2. Przygotowanie ścian pod malowanie 
3. Położenie glazury, fugowanie  

 

Wycena prac budowlanych nastąpi po oględzinach stanu technicznego lokalu. 

Termin wykonania prac remontowych: do 02/01/2020 r. 

 

Oferty cenowe proszę składać na załączonym formularzu Oferty cenowej. 
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Numer postępowania: 1/2019 
 
 

FORMULARZ OFERTY  
 

Imię i nazwisko/Nazwa Oferenta: ................................................................. 

NIP:............................................................................................................... 

REGON........................................................................................................ 

Adres oferenta: ........................................................................................... 

Adres do korespondencji: ........................................................................... 

Nr telefonu: ................................................................................................. 

Adres e-mail: ............................................................................................... 

 
Oferta skierowana do: Stokrotka Justyna Kołak Spółka Komandytowa, ul. Limanowskiego 
23/2 w Olsztynie 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 18/11/2019 nr 1/2019 przedstawiam ofertę na 
prace budowlane w zakresie: 

1. Przygotowanie ścian, szpachlowanie dwukrotne, przecieranie 
2. Przygotowanie ścian pod malowanie 
3. Położenie glazury, fugowanie  

 
Wycena oferty: 
Łączna cena brutto wnosi: ...................................zł, (słownie …………………………………………………  
..................................................................... brutto) w tym podatek VAT …………………...%  
 
1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się ze stanem technicznym lokalu i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń 
2. W przypadku  wyboru mojej oferty do realizacji zamówienia potwierdzam termin 

realizacji zamówienia do dnia 02/01/2020  
3. Oświadczam (-y), że:  

− posiadam (-y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

− posiadam (-y) wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję (dysponujemy) odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

− znajduję się (znajdujemy się) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia, 

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

Miejscowość, data                                                                   Podpis oferenta/pieczątka  
osób upoważnionych w imieniu Oferenta 

 


