
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup elementów ogrodzeniowych  
Znak: Or.271.1.40.2020 

Formularz oferty 

Oferuję wykonanie zamówienia za ryczałtową kwotę wynagrodzenia w wysokości: 

Część zamówienia Nr 1 (dostawa)- …………………… zł brutto; 

Część zamówienia Nr 2 (dostawa)- ………………….... zł brutto; 

Część zamówienia Nr 3 (dostawa i montaż)- ………………….... zł brutto. 

Powyższe wyliczono w następujący sposób: 

Lp.  Przedmiot zamówienia   Ilość  Wartość 

brutto  

Część zamówienia nr 1 

1.   Ogrodzenie panelowe przetłaczane 3 D, wys. 1,50 m, długość 2,5 m, 50 x 200 

mm, drut fi 5mm, słup z kształtownika 60x40mm mm dł. 2,6 m, w komplecie 

zestaw stalowych obejm montażowych 60 x 40 mm, śruby, nakrętki 

kołnierzykowe, daszki (zaślepka), ocynk + lakier kolor zielony RAL 6005  

56 przęseł, 

56 słupów 

112  

obejm   

 

2. Furtka o szerokości 1 m, wysokości 1,50 m, właściwa do ogrodzenia i 

parametrach o których mowa w pkt. 1 (kompletna- zawiasy, klamka, zamek, 

obejmy montażowe 60 x 60 mm), ocynk + lakier kolor zielony RAL 6005  

1 kpl.  

4.  Prefabrykowana, betonowa podmurówka systemowa- wysokość: 300 

mm,  szerokość: 2480 mm, pojedynczy kaseton  
56 szt.  

5.  Prefabrykowane, betonowe łączniki podmurówki przelotowe, wysokość: 

300 mm (w tym 4 sztuk narożnych)  
56 szt.  

Razem część zamówienia Nr 1  

Część zamówienia nr 2 

1. Słupek betonowy o długości 2 m, dostosowany do montażu: 

prefabrykowanej, betonowej podmurówki systemowej o wysokości: 350 

mm,  szerokość: 2000 mm, pojedynczy kaseton (cegiełka); przęsła 

ogrodzeniowego (płotek) o wymiarach wysokość: 1150 mm, szerokość 2000 

mm. Zdjęcia wymaganych elementów w załączeniu. 

6 kpl. (na kpl. 

składa się: słupek, 

podmurówka, 

przęsło) 

 

Razem część zamówienia Nr 2  

Część zamówienia nr 3 

1. Ogrodzenie stalowe z poziomymi sztachetami, wys. min. 1,2 m, długość 

pojedynczego przęsła z uchwytami – min. 2 m, sztachety wykonane z 

ceownika lub profilu zamkniętego 100x20 mm, szczelina między sztachetami 

– max. 4 cm, ocynk + malowanie  

słupki z profilu zamkniętego min. 60x60x2 mm, długość słupka dostosowana 

do wysokości przęseł, montaż słupków poprzez stopy przykręcane do muru 

oporowego, w komplecie zestaw niezbędnych obejm montażowych, śrub, 

nakrętek, daszków (zaślepek), ocynk + malowanie 

29 szt. 

 

 

32 szt. 
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2. Furtka o szerokości 1 m, wysokości min. 1,20 m, właściwa do ogrodzenia 

(kompletna -zawiasy, klamka, zamek, obejmy montażowe), ocynk + 

malowanie 

1 kpl.  

3. Montaż elementów ogrodzeniowych o których mowa w punkcie 1 i 2 

(Zamawiający zastrzega możliwość zrezygnowania z udzielenia zamówienia 

na montaż) 

Usługa  

Razem część zamówienia nr 3  

 

Termin realizacji zamówienia (dostawa objęta częścią zamówienia nr 1 i 2 stanowi koszt Wykonawcy): 30 dni od 

dnia udzielenia zamówienia. 

 

Termin realizacji zamówienia (dostawa i montaż objęty częścią zamówienia nr 3 stanowi koszt Wykonawcy): 45 

dni od dnia udzielenia zamówienia. 

 

Termin płatności faktury: do 14 dni od dnia zrealizowania zamówienia i przedłożenia faktury. 

 

Miejsce dostawy (dotyczy części zamówienia Nr 1 i 2): Wolica 52 A, 28-130 Stopnica 

 

Miejsce dostawy i montażu (dotyczy części zamówienia nr 3): Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2. 

 

Gwarancja: 36 m-cy. 

 

Oferowane systemy ogrodzeniowe są ze sobą kompatybilne tj. nie wymagają podjęcia przez Zamawiającego 

jakichkolwiek działań związanych z ich przeróbką oraz nie wymagają zakupu żadnych innych elementów 

montażowych.  

 

Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich 

kosztów niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia (koszt nie zawiera montażu), 

łącznie z dostawą. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości zamawianych elementów ogrodzeniowych 

oraz prefabrykowanych o +/- 10 kpl. Wprowadzenie powyższych zmian nie będzie miało wpływu na cenę 

jednostkową poszczególnych produktów.  

 

                                                                                                                            ….…11.2020 r.………….. 

                                                                                                                          data, podpis, pieczęć Wykonawcy 


