
 
Sanok .............................. 

 
F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y 

 
 
Nazwa oferenta: .......................................................................................................................... 
 
          W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na wykonanie malowania klatek 
schodowych w budynkach wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 
„AUTOSAN” w Sanoku  przedstawiam/y następującą ofertę cenową: 
 

1. Malowanie klatek schodowych w budynkach OWT pięciokondygnacyjnych 
wielorodzinnych z niezabudowanym wejściem do piwnicy z uwzględnieniem: 
 

 usunięcia łuszczącej się farby, 
 uzupełnienia ubytków tynku do 1 m2 
 likwidacji drobnych pęknięć tynków w klatkach schodowych poprzez 

zastosowanie szpachli z dodatkiem włókna szklanego, 
 miejscowej likwidacji nierówności ścian poprzez szpachlowanie gładzią 

szpachlową 
 gruntowania ścian,  
 minimum dwukrotnego malowania emulsyjne ścian i sufitów celem 

uzyskania jednolitego koloru (kolor biały), 
 minimum dwukrotnego malowania olejnego lamperii celem uzyskania 

jednolitego koloru, 
 malowania emulsyjnego zejść do piwnic, 
 malowania olejnego lamperii przy zejściach do piwnic, 
 malowania olejne barierek, osłon liczników gazowych i elektrycznych oraz 

rur instalacji gazowej (kolor żółty) minimum dwukrotnego celem uzyskania 
jednolitego koloru. 

 malowania drzwi przy wejściu do korytarza piwnicznego. 
 

 
Koszt wykonania robót w/w zakresie wynosi:         ............... PLN/1 klatka schodowa (netto) 
 

2. Malowanie klatek schodowych w budynkach OWT pięciokondygnacyjnych 
wielorodzinnych z zabudowanym wejściem do piwnicy z uwzględnieniem: 
 

 usunięcia łuszczącej się farby, 
 uzupełnienia ubytków tynku do 1 m2 
 likwidacji drobnych pęknięć tynków w klatkach schodowych poprzez 

zastosowanie szpachli z dodatkiem włókna szklanego, 
 miejscowej likwidacji nierówności ścian poprzez szpachlowanie gładzią 

szpachlową 
 gruntowania ścian,  
 minimum dwukrotnego malowania emulsyjne ścian i sufitów celem 

uzyskania jednolitego koloru (kolor biały), 
 minimum dwukrotnego malowania olejnego lamperii celem uzyskania 

jednolitego koloru, 
 malowania emulsyjnego zejść do piwnic, 
 malowania olejnego lamperii przy zejściach do piwnic, 
 malowania olejne barierek, osłon liczników gazowych i elektrycznych oraz 

rur instalacji gazowej (kolor żółty) minimum dwukrotnego celem uzyskania 
jednolitego koloru. 

 malowania drzwi przy wejściu do korytarza piwnicznego. 
 

 
Koszt wykonania robót w/w zakresie wynosi:         ............... PLN/1 klatka schodowa (netto) 



 
3.   Malowanie klatek schodowych w budynkach OWT pięciokondygnacyjnych 

wielorodzinnych z dachami wielospadowymi z uwzględnieniem: 
 

 

 usunięcia łuszczącej się farby, 
 uzupełnienia ubytków tynku do 1 m2 
 likwidacji drobnych pęknięć tynków w klatkach schodowych poprzez 

zastosowanie szpachli z dodatkiem włókna szklanego, 
 miejscowej likwidacji nierówności ścian poprzez szpachlowanie gładzią 

szpachlową 
 gruntowania ścian,  
 minimum dwukrotnego malowania emulsyjne ścian i sufitów celem 

uzyskania jednolitego koloru (kolor biały), 
 minimum dwukrotnego malowania olejnego lamperii celem uzyskania 

jednolitego koloru, 
 malowania emulsyjnego zejść do piwnic, 
 malowania olejnego lamperii przy zejściach do piwnic, 
 malowania olejne barierek, osłon liczników gazowych i elektrycznych oraz 

rur instalacji gazowej (kolor żółty) minimum dwukrotnego celem uzyskania 
jednolitego koloru. 

 malowania drzwi przy wejściu do korytarza piwnicznego. 
 

 
Koszt wykonania robót w/w zakresie wynosi:         ............... PLN/1 klatka schodowa (netto) 
 
 

4. Wykonanie malowania klatek schodowych jak wyżej plus ułożenie płytek 
ceramicznych o wym. 60x30 cm na połączeniu lamperii i ściany. 
 

Koszt wykonania robót dla budynku OWT z niezabudowanym wejściem do piwnicy wynosi:   
 

       ............... PLN/1 klatka schodowa (netto) 
 

Koszt wykonania robót dla budynku OWT z zabudowanym wejściem do piwnicy wynosi:   
 

       ............... PLN/1 klatka schodowa (netto) 
 

Koszt wykonania robót dla budynku OWT z dachami wielospadowymi wynosi:  
 

        ............... PLN/1 klatka schodowa (netto) 
 

5. Roboty dodatkowe rozliczone będą kosztorysem powykonawczym                                    
z zastosowaniem n/p stawek: 

• Stawka roboczogodziny       - ............ PLN 
• Koszty ogólne                      - ............ % 
• Koszty zakupu                     -  ........... %  
• Zysk                                     - ............ % 
• Inne (wymienić)                  - ............ % 

  
6. Udzielam/y gwarancji na wykonane prace na okres  ………….. miesięcy. 

 
7. Proponowany termin wykonania ………………………… 

 
PODPIS OSOBY/OSÓB UPOWAŻNIONYCH 

        DO REPREZENTOWANIA FIRMY: 


