.......................................................
Zamawiający:
Muzeum Warszawy
ul. Rynek Starego Miasta 28-42,
00-272 Warszawa

( miejscowość, data )

Nazwa i adres zgłaszającego
Nr telefonu: …………………………
Nr fax: ………………………………
……………………………..
Osoba do kontaktu: …………………
(pieczątka)

FORMULARZ OFERTOWY
Oferujemy wykonanie zamówienia pn.: Konserwacja elewacji Muzeum Warszawy i jego
Oddziałów w tym wymiana uszczelek i inne usługi powiązane oraz nowe świetliki na dziedzińcu
siedziby głównej Muzeum Warszawyzgodnie z zapytaniem ofertowym i na warunkach zawartych w
zapytaniu ofertowym za wynagrodzeniem:...........................................…………………………….zł
(słownie: ............................................złotych 00/100) brutto,* w tym w tym: …........% VAT, co stanowi
….................. zł (słownie:...................................................... złotych 00/100).
Nalezy wpisać sumę cen typowych usług i stawki za roboczogodzinę z Tabeli nr 1 z kolumny „Kwota zł
brutto za m2 / stawka za roboczogodzinę“
Podana kwota obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Tabela 1. Ceny jednostkowe typowych usług i stawka za roboczogodzinę

Lp.

Typ elewacji/Usług

Kwota zł brutto za m2 / stawka za
roboczogodzinę

1.

Elewacje całoszklane

Czyszczenie .............. zł/m2

2.

Nakładanie powłok antygraffiti tzw AGS

..................... zł/m2

3.

Mycie świetlików całoszklanych

........................ zł/m2

4.

Elewacje z płyt warstwowych i paneli / blach
elewacyjnych

Konserwacja ................ zł/m2
Czyszczenie .................. zł/m2
Zabezpieczenie ................ zł/m2

5.

Elewacje z betonu architektonicznego

Konserwacja .................. zł/m2
Czyszczenie ................... zł/m2
Zabezpieczenie ................. zł/m2

6.

Elewacje pokryte tynkami cienkowarstwowymi

Konserwacja ................. zł/m2
Czyszczenie .................. zł/m2

Zabezpieczenie ................. zł/m2
7.

Okładziny kamienne

( piaskowce, granity, itp.)

Konserwacja ................. zł/m2
Czyszczenie .................. zł/m2
Zabezpieczenie ................. zł/m2

8.

Okna skrzynkowe z ramami i parapetami

Czyszczenie .................... zł/m2
Zabezpieczenie ................. z/m2

9.

Mycie szybu windowego
windowy

w tym asysta technika

Czyszczenie .................. zł/m2

10.

Mycie szkła profilowanego giętego (tubusy szklane) od
wewnątrz i zewnątrz.

Czyszczenie .................. zł/m2

11.

Uszczelki systemu GEZE przy szklanych taflach
wielkogabarytowych
(np. Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry)

Wymiana – bez zakupu .................... zł/mb

12.

Czyszczenie i zabezpieczenie gablot ekspozycyjnych
i wystawienniczych.

Czyszczenie ...................... zł/m2
Zabezpieczenie.................... zł/m2

13.

Usuwanie zabezpieczeń transportowo-montażowych

.......................... zł/m2

w tym folii montażowych, technika chemii inwazyjnej.
14.

Inne praca w tym wysokościowe

1.

.............. zł brutto za 1 roboczogodzinę

Oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem ofery wykonaliśmy / nadal

wykonujemy dwie usługi w zakresie konserwacji i/ub czyszczenia i/ub zabezpieczania elewacji,
w tym jedną usługę na elewacjach budynków zbytkowych o wartości co najmniej 20 000,00 zł
brutto każda usługa.
Lp.

Wykonanie / wykonywanie usługi w
zakresie konserwacji i/ub czyszczenia i/ub
zabezpieczania elewacji

Nazwa i adres
Zamawiającego /
Zleceniodawcy

Data
Wykonania od
dd/mm/rrrr
do
dd/mm/rrrr

Wartość
brutto
zrealizowanej
usługi

Lp.

Wykonanie / wykonywanie usługi w
zakresie konserwacji i/ub czyszczenia i/ub
zabezpieczania elewacji budynków
zabytkowych

Nazwa i adres
Zamawiającego /
Zleceniodawcy

Data
Wykonania od
dd/mm/rrrr
do
dd/mm/rrrr

Wartość
brutto
zrealizowanej
usługi

2. Oświadczamy, że prace na wysokości (techniki alpinistyczne) będą wykonywały osoby
posiadające aktualne uprawnienia
1) ………………………………………………………………….(imię i nazwisko) posiada aktualne:
uprawnienia wydane przez …………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………
(nazwa podmiotu wydającego uprawnienie, numer uprawnienia, data wydania dd/mm/rrrr)
2) ………………………………………………………………….(imię i nazwisko) posiada aktualne:
uprawnienia wydane przez ………………………………………………….....................................
…..................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu wydającego uprawnienie, numer uprawnienia, data wydania dd/mm/rrrr)
3. Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej
25 000,00 zł.
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.

......................................................................
Podpis i pieczątka upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy

