
Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Korczaka w Kołobrzegu 
ul. Poznańska 9, 78-100 Kołobrzeg, tel./fax (094)35 231 21 
 

 

 

                                    Kołobrzeg,  29.05.2017 

 

                              Zapytanie ofertowe  

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej 

opisany przedmiot zamówienia: 

 

Roboty budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń na prowadzenie 

oddziałów  nauczania zerowego – Pawilonu Parterowego (ul. Bydgoska 34) 

przy Szkole Podstawowej nr 6 im Janusza Korczaka. 

 

 

1. Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa nr 6 , im Janusza Korczaka ul. Poznańska 9                   

78-100 Kołobrzeg 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

                           Opis  prac do wykonania: 

 

Zakresem prac jest przystosowanie budynku po Gimnazjum Społecznym na szkołę podstawową 

wczesanego nauczania . Zakresem  prac jest modernizacja sekretariatu na kuchnie i stołówkę , 

remont pomieszczenia szatni , modernizacja sanitariatów z przystosowanie dla dzieci od 5 do 7-lat  

wymiana posadzek we wszystkich klasach i na korytarzu wraz z malowaniem całego budynku  

wewnątrz . Dokładny zakres prac opisany jest w opisie zakresu robót poniżej . 

 

 
 



    
 
  
 
 

Nr 
poz. 

Opis robót Jm Ilość 

1 2 3 4 

1 Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji m2 14,0 

2 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 
cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej 

m 3,0 

3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość do 1km + koszty utylizacji 

m3 12,0 

4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu 
ponad 1km + koszty utylizacji 

m3 12,0 

5 Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłożach, 
stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 
żwirobetonem 

m 3,0 

6 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-
260mm 

m 3,6 

7 Skręcenie belek stalowych śrubami szt 4,0 

8 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z 
cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej 
lub cementowo-wapiennej 

m3 0,7 

9 Uzupełnienie gładzi z ceresitu CX-15 masy pęczniejącej  
o szerokości 1cegły - pochyło 

m 3,0 

10 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, 
bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane 

m 3,0 

11 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach m2 1,1 

12 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i 
stropach 

m2 1,1 

13 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z 
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o 
szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów 

m 12,6 

14 Montaż drzwi PCV jednoskrzydłowych z okienkiem 
podawczym 

m2 1,0 

15 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, 
zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i pół 
skrzynkowych 

szt 1,0 

16 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z  
szyldem 

szt 1,0 

17 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamek 
patentowy 

szt 1,0 

18 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 29,4 

19 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2 26,8 

20 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15cm 

m3 8,4 

21 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 
20mm pod posadzki zatarte na ostro 

m2 56,2 

22 Jednowarstwowe pokrycie posadzek  papą 
termozgrzewalną 

m2 56,2 



23 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z 
płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji 
na sucho 

m2 56,2 

24 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 
20mm pod posadzki zatarte na ostro 

m2 56,2 

25 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10mm 

m2 56,2 

26 Dodatek za uzbrojenie posadzki siatką stalową m2 56,2 

27 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 
na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-
wapiennej 

m2 26,3 

28 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z 
płyt wiórowych na ścianach i stropach 

m2 26,3 

29 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni 
podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie 
na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i 
pianobetonów na ścianach płaskich , współczynnik do R 
+S+M 1,20 za doprowadzenie ścian do pionu i kątów 

m2 26,3 

30 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe 
wykonywane na zimno z foli w płynie z taśma w 
narożnikach i na ściankach  i podłogach (np. Sopro) lub 
równoważne 

mb 20,7 

31 hydroizolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe 
wykonywane  na ściankach  i podłogach (np. Sopro) lub 
równoważne 

m2 34,9 

32 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach szt 2,0 

33 Montaż listew narożnych nierdzewnych przy układaniu 
płytek ściennych 

szt 20,0 

34 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x60cm 
metodą kombinowaną ( kolory pastelowe - wybór zostanie 
dokonany przez inwestora ) 

m2 26,3 

35 Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie 
podłoża 

m2 8,6 

36 Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na 
klej metodą zwykłą (płytki antypoślizgowe stosowane w 
budynkach użyteczności Publicznej posiadającej aprobatę 
techniczną i sanitarną )( kolory pastelowe - wybór 
zostanie dokonany przez inwestora ) 

m2 8,6 

37 Zeskrobanie farby z lamperii m2 13,1 

38 Opalanie farby olejnej z lamperii o powierzchni ponad 
0,50m2 

m2 13,1 

39 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm 
na ścianach lub podłogach 

m2 13,1 

40 analogia - wzmocnienie klejem o wysokiej przyczepności  
- Gładzie gipsowe  na sufitach  jednowarstwowe 

m2 13,1 

41 Analogia zabezpieczenie podłogi w Stołówce  z folii 
polietylenowej szerokiej 

m2 18,7 

42 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 144,1 

43 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o 
powierzchni podłogi ponad 5m2 

m2 817,5 

44 Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni 
poziomych 

m2 817,6 

45 Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 

m2 573,7 



46 Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m2 56,5 

47 Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z tynku m2 187,3 

48 Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni 
poziomych 

m2 817,6 

49 Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej  o 
grubości 1-6mm 

m2 192,1 

50 Szlifowanie lub polerowanie ręczne płaszczyzn masy 
szpachlowej pod wykładzinę 

m 192,1 

51 Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z warstwą 
izolacyjną Posadzki z wykładzin przemysłowych o 
grubości 4,2 mm, antypoślizgowość R 10 , ścieralność < 
2,0  kolory pastelowe do uzgodnienia z Zamawiającym, 
należy przewidzieć współczynnik do wykładziny na cokoły 

m2 192,1 

52 Zgrzewanie wykładzin rulonowych  sznurami PCV o  
różnych  kolorach 

m2 192,1 

53 Malowanie podkładem pod wewnętrzny gemalit m2 84,8 

54 analogia wykonanie - ściany pełne z otworami pow. z 
fakturą grysową gemalit- tynk żywiczny grubości 1mm 

m2 84,8 

55 Malowanie-gruntowanie  jednokrotne farbami  tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów 

m2 817,5 

56 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków 
wewnętrznych sufitów 

m2 219,3 

57 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian 

m2 598,2 

58 Prace instalacji wodno kanalizacyjnej (R+M+S) kpl. 15,0 

59 Prace nie ujęte budowlane i inne przeróbki (R+M+S) kpl. 15,0 

60 Demontaż  skrzydeł drzwiowych wewnętrznych szt 2,0 

61 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 
wraz z cokolikami 

m2 4,0 

62 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 10,0 

63 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 
na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-
wapiennej 

m2 14,0 

64 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z 
płyt wiórowych na ścianach i stropach 

m2 14,0 

65 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni 
podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie 
na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i 
pianobetonów na ścianach płaskich , współczynnik do R 
+S+M 1,20 za doprowadzenie ścian do pionu i kątów 

m2 14,0 

66 analogia zabudowy pionów kanalizacyjnych i geberytów 
sanitarnych z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na 
pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm 
jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 

m2 3,4 

67 Ościeżnice i drzwi  z laminatu HPL z drzwiami HPL-C na 
wysokości 120cm 

kpl. 2,0 

68 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o 
powierzchni podłogi ponad 5m2 

m2 52,2 

69 Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni 
poziomych 

m2 52,1 

70 Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 

m2 52,1 

71 Malowanie-gruntowanie  jednokrotne farbami  tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów 

m2 52,2 



72 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków 
wewnętrznych sufitów 

m2 11,7 

73 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian 

m2 40,5 

74 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 2,0 

75 Demontaż umywalki kpl. 2,0 

76 Demontaż baterii umywalkowej szt. 2,0 

77 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 
50mm 

szt 2,0 

78 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 
110mm 

szt 2,0 

79 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 

m 3,0 

80 Przebicie otworów o pow. do 0.05 m2 w elementach z 
betonu żwirowego o grub. do 30 cm 

szt. 4,0 

81 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o 
ścianach pionowych o szerokości do 2,5m i głębokości do 
9m pod fundamenty, rurociągi i kolektory z wydobyciem 
urobku wyciągiem mechanicznym 

m3 2,6 

82 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15cm 

m3 0,5 

83 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach 
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach 
wciskowych 

m 10,0 

84 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 
25cm 

m2 4,1 

85 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 

m 2,0 

86 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o 
połączeniach wciskowych 

szt. 1,0 

87 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 
50 mm o połączeniach wciskowych 

podej. 3,0 

88 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 
110 mm o połączeniach wciskowych 

podej. 2,0 

89 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 2,0 

90 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 

m 14,0 

91 Rurociągi o śr. 20 mm (PE-RT/AL/PE-RT) - 
rozprowadzenia i cyrkulacja pionu 

m 14,0 

92 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z 
nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 32 mm 

m 28,0 

93 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw 
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 
20 mm 

szt. 6,0 

94 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw 
sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu 
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 

szt. 2,0 

95 Zawory przelotowe o śr. nominalnej 20 mm szt. 6,0 

96 Zawory przelotowe  o śr. nominalnej 32 mm szt. 2,0 

97 Włączenie projektowanej instalacji do istniejącej instalacji szt. 1,0 

98 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych 
(rurociąg o śr. do 63 mm) 

m 28,0 



99 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym montowane na wysokości 55cm 

kpl. 2,0 

100 Postument porcelanowy do umywalek kpl. 2,0 

101 Wężyki do umywalek  o śr. nominalnej 15 mm szt. 2,0 

102 Baterie umywalkowe wandaloodporne  o śr. nominalnej 
15 mm 

szt. 2,0 

103 Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na 
ścianie dla dzieci przedszkolnych 

kpl. 2,0 

104 Montaż kompletnego zestawu muszli ustępowej dla dzieci 
przedszkolnych 

kpl. 7,0 

105 Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce szt 1,0 

106 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy 
nominalnej 15mm 

szt 1,0 

107 Syfony PCV szt 1,0 

108 Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki. m3 2,0 

 

   -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys inwestorski 

-  Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest  od oferentów bardzo szczegółowe 

sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. 

 

Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji 

lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty. 

     

-  Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu 

ofertowym, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz 

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

-  Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako 

informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów 

równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów 

użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry 

techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej. 

 

3. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 
Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest 

ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki  

związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, 

upusty, rabaty, dostawa i rozładunek. 

 



 

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

- Miejsce wykonania zamówienia: Szkoła Podstawowa nr 6 im Janusza Korczaka ul.       

Poznańska 6 ( Pawilon przy ul Bydgoskiej 34) 78-100 Kołobrzeg 

- Termin wykonania zamówienia: 23.06.2017 – 11.08.2017 

            Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 11.08.2017 

5.   Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował   przy wyborze 

oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  

                                           Cena: 100 % 

 

Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 100 Wykonawcy, który przedstawił ofertę 

najtańszą. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem: 

 
                         C= cena ofertowa najniższa x 100 pkt. 
                                   cena badanej oferty 
 
         6.  Miejsce , sposób i termin składania ofert: 

 

   Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej nr 6 ul. Poznańska 9 78-100 Kołobrzeg 

                                 W terminie do: 12.06.2017  do godz. 11:00 

 

Z dopiskiem:  Roboty budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń na prowadzenie 

oddziałów  nauczania zerowego – Pawilonu Parterowego (ul. Bydgoska 34) przy Szkole 

Podstawowej nr 6 im Janusza Korczaka. 

 

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą 

odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu: 
 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi być 

podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji 

oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji 

firmy oferenta. 

 

 



Do oferty należy dołączyć: 

a)  aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej) 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b)  wykaz  robót  budowlanych w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed  

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

-  w  tym  okresie,  z  podaniem  ich  rodzaju  i  wartości, daty i miejsca wykonania oraz  

załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  roboty  zostały  wykonane  zgodnie             

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić na  

załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
W zakresie doświadczenia wymagane jest wykazanie zrealizowania min. jednej roboty 

podobnej polegającej na remoncie ogólnobudowlanym  na łączną kwotę nie mniejszą niż 

80.000,00 zł brutto. 

 

Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę. 

 

7. Osoba wyznaczona do kontaktu: 

 
Dariusz Rygielski  tel. 602 270 729   email : d.rygielski@sp6kg.pl 
 

Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli: 
 

- w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta  

- cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie 

wyższa niż kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania 

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym 

   

 
Kołobrzeg dnia: 29.05.2017                                          Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 

                                                                                             mgr Andrzej Haraj 

 

 
 

mailto:d.rygielski@sp6kg.pl


Załącznik nr 1 
 
 
 
..........................................                                                   

.......................................... 

.......................................... 

(Wykonawca)                                                                 Szkoła Podstawowa nr 6                                                     

                                                                                im. Janusza Korczaka 

                                                                                ul. Poznańska 9 

                                                                             78-100 Kołobrzeg 

 

               Oferta 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn: „ Roboty budowlane związane z dostosowaniem 

pomieszczeń na prowadzenie oddziałów  nauczania zerowego – Pawilonu Parterowego (ul. 

Bydgoska 34) przy Szkole Podstawowej nr 6 im Janusza Korczaka ” składamy naszą ofertę : 

 

Wartość brutto za cały zakres robót: .............................. zł 

( słownie…………………………………………………………………………………..) 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapytanie ofertowe. 

3. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 

4. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 11.08.2017 

 
 
 
 

……………………., dn._ _._ _. 2017 r                         ................................................... 

                                                                 Podpis osób uprawnionych do  
                                                             składania oświadczeń woli w imieniu  
                                                            Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 



 

Załącznik nr 2 

 

                         Zestawienie wykonanych zamówień 

 

 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 

 i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych 

robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Wykonawca wykaże realizację min. 1 roboty polegającej na wykonaniu zgodnie ze sztuką 

budowlaną robót budowlanych polegających na remoncie, budowie lub przebudowie 

obiektu budowlanego o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 tys. zł.  

 

Lp. Nazwa zadania 

Rodzaj 
zamówienia/Wartość 

zamówienia 
  

Data  
i miejsce 

wykonania 
zamówienia 

Zamawiający 

01 02 03 04 05 

1 

 
 
………..........................….. 

   

2 

 
 
………..........................….. 

   

 

 

…………................…….......dnia ................ 2017r.  podpis osoby /osób/  upoważnionych 

 

 



 

 

 

 
 

              
           

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                            
 

 

 

 


