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Formularz ofertowy 

do zapytania ofertowego pn.: 
 

Montaż elementów małej architektury na terenie pasów drogowych miasta Poznania. 

 
 

Dane dotyczące Wykonawcy 
Nazwa................................................................................................................ 
Adres …............................................................................................................. 
Nr telefonu……………………………../faksu....................................................... 
NIP.................................................nr REGON ….............................................. 
 

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę: 
cena brutto ......................................................zł 
(słownie: ………………………………………………………………………………………) 
cena netto …………………………………………zł 
VAT 23 % …………………………………………….. 
 
 

Zakres według tabeli: 
 

Lp. Czynność liczba jedn. 
 Cena jedn. 

netto  
 Wartość 

netto  
 Wartość 

brutto  

Montaż nowych mebli na ulicy Prądzyńskiego 

1. 

  

1 szt.    

Montaż ławki nr 2 na podstawie wzoru z 
Katalogu Mebli Miejskich- nr katalogowy 
LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ – wersja 
z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem 
nr 1 - montaż na istniejącym zabruku. 

(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor do ustalenia 
z Zamawiającym. Konstrukcja z odlewu z aluminium) 

  

Montaż nowych mebli na ulicy Hercena 

2. 

  

3 szt.    

Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z 
Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy 
LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, bez 
podłokietników, zgodnie z załącznikiem nr 
1.  
(Siedzisko z drewna liściastego impregnowanego i 
malowanego lakierobejcą (kolor do ustalenia z 
Zamawiającym). Konstrukcja: stal ocynkowana 
malowana proszkowo na kolor RAL 7043 - zgodnie z 
innymi ławkami zanotowanymi przy ul. Hercena.) 

  

3. 

  

2 szt.    

Montaż ławki nr 2 na podstawie wzoru z 
Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy 
LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, z 
podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem nr 
1.  

(Siedzisko z drewna liściastego impregnowanego i 
malowanego lakierobejcą (kolor do ustalenia z 
Zamawiającym). Konstrukcja: stal ocynkowana 
malowana proszkowo na kolor RAL 7043 - zgodnie z 
innymi ławkami zanotowanymi przy ul. Hercena.) 
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4. 

  

6,5 m2    

Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał 
wliczony w cenę zabruku) – wielkość zabruku 
130x250 cm/szt. – 3,25 m2.  

(korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż 
obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie 
betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z 
betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-
cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 
20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem) 

  

5. 

  

4,84 m2    

Zabruk pod ławkę i wózek z obrzeżem 
(materiał wliczony w cenę zabruku), – 
wielkość zabruku 140x 310 cm i 50 cm2  na 
dodatkowe poszerzenie – skos/szt. - 4,84 m2  
(korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż 
obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie 
betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z 
betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-
cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 
20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem) 

  

6. 

  

7,28 m2    

Zabruk pod 2 ławki i wózek z obrzeżem 
(materiał wliczony w cenę zabruku) – 
wielkosć zabruku 140x 520 cm/szt. - 7,28 m2  

(korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż 
obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie 
betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z 
betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-
cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 
20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem) 

  

Montaż nowych mebli na ulicy Marszałkowskiej 

7. 

  

1 szt.    

Montaż ławki nr 1 na podstawie wzoru z 
Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy 
LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ,  

bez podłokietników, zgodnie z załącznikiem 
nr 1.  

(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor do ustalenia 
z Zamawiającym. Konstrukcja z odlewu z aluminium) 

  

8. 

  

4,84 m2    

Zabruk pod ławkę i wózek z obrzeżem 
(materiał wliczony w cenę zabruku), – 
wielkość zabruku 140x 310 cm i 50 cm2  na 
dodatkowe poszerzenie – skos/szt. 4,84 m2  

(korytowanie terenu na głębokość 21 cm, montaż 
obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie 
betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z 
betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-
cementowej grubości 4 cm, ułożenie płytek 
chodnikowych 50x50x7 cm, szare, zaspoinowanie 
piaskiem) 

  

Montaż nowych mebli na ulicy Promienistej 

9. 

  

1 szt.    

Montaż ławki nr 3 na podstawie wzoru z 
Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy 
LAW-07-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, zgodnie 
z załącznikiem nr 1.  
(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor do ustalenia 
z Zamawiającym. Konstrukcja z odlewu z aluminium.) 
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10. 

  

3,25 m2    

Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał 
wliczony w cenę zabruku) – wielkość zabruku 
130x250 cm/szt. – 3,25 m2. 

(korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż 
obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie 
betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z 
betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-
cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 
20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem)  

  

Montaż nowych mebli na ulicy Grochowskiej 

11. 

  

1 szt.    

Montaż ławki nr 2 na podstawie wzoru z 
Katalogu Mebli Miejskich- nr katalogowy 
LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ – wersja 
z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem 
nr 1.  

(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor do ustalenia 
z Zamawiającym. Konstrukcja z odlewu z aluminium.) 

  

12. 

Transport, renowacja i montaż ławki nr 4 
pobranej z magazynu ZDM zgodnie z 
załącznikiem nr 1 

1 komplet    

(Malowanie metalowej konstrukcji ławki farbą do metalu 
wraz z wcześniejszym przeszlifowaniem powierzchni 
szczotką do metalu. Wymiana uszkodzonych desek wraz 
z zakupem materialów na deskę identyczną z 
istniejącymi. Malowanie lakierem do drewna desek ławki 
wraz z przeszlifowaniem i uzupełnieniem ubytków 
szpachlą stolarską - kolory zgodne z innymi ławkami 
zamontowanymi przy ul. Grochowskiej) 

13. 

Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał 
wliczony w cenę zabruku) – wielkość zabruku 
130x250 cm/szt. – 3,25 m2. 

3,25 m2    
(korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż 
obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie 
betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z 
betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-
cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 
20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem) 

  

14. 

  

3,25 m2    

Zabruk pod ławkę z obrzeżem (materiał 
wliczony w cenę zabruku) – wielkość zabruku 
130x250 cm/szt. – 3,25 m2. 
(korytowanie terenu na głębokość 21 cm, montaż 
obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie 
betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z 
betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-
cementowej grubości 4 cm, ułożenie płytek 
chodnikowych 50x50x7 cm, szare, zaspoinowanie 
piaskiem) 

  

Montaż nowych mebli na ulicy Lodowej 

15. 

  

2 szt.    

Montaż ławki nr 2 na podstawie wzoru z 
Katalogu Mebli Miejskich- nr katalogowy 
LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ – wersja 
z podłokietnikami, zgodnie z załącznikiem 
nr 1.  

(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor do ustalenia 
z Zamawiającym. Konstrukcja z odlewu z aluminium.) 
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18. 

Zabruk pod ławkę i wózek z obrzeżem 
(materiał wliczony w cenę zabruku), – 
wielkość zabruku 140x 310 cm i 50 cm2  na 
dodatkowe poszerzenie – skos/szt. 4,84 m2  

9,68 szt.    (korytowanie terenu na głębokość 20 cm, montaż 
obrzeży betonowych 100x25x6 cm na zaprawie 
betonowej, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z 
betonu B15, wykonanie podbudowy piaskowo-
cementowej grubości 4 cm, ułożenie kostki betonowej 
20x10x6 cm, cegła szara, zaspoinowanie piaskiem) 

  

19. 

  

1 szt.    

Montaż ławki nr 3 na podstawie wzoru z 
Katalogu Mebli Miejskich - nr katalogowy 
LAW-07-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, zgodnie 
z załącznikiem nr 1. - montaż na istniejącym 
zabruku.  

(Siedzisko z drewna egzotycznego - kolor do ustalenia 
z Zamawiającym. Konstrukcja z odlewu z aluminium) 

  
 

Do cen należy doliczyć koszty zakupu i dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów w celu 
wykonania zadania. Zamawiający nie dysponuje elementami małej architektury z wyjątkiem 1 sz. 

ławki przeznaczonej do montażu na ul. Grochowskiej. 
 

Równocześnie oświadczam, iż ww. Wykonawca: 
- w cenie oferty uwzględnił wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia; 
- uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni; 
- zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki realizacji określone w zapytaniu ofertowym wraz  
z załącznikami, 
- wykona przedmiot zamówienia w terminach zgodnych z zapytaniem ofertowym nr PZ.427.439.2019, 
- zrealizuje zamówienie osobiście. 
 
 
 


