
Załącznik 3 FORMULARZ CENOWY 

Do 
Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku  
ul. Żwirki i Wigury 3 
37-300 Leżajsk  

 

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

(Miejscowość i Data) 

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

(Nazwa składającego ofertę) 

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

(Adres składającego ofertę i  telefon kontaktowy) 

Niniejszym składamy naszą ofertę cenową na wykonanie usługi przy: 

wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym Nr 2  
znajdującym się w budynku wielorodzinnym przy ul. Staszica 3 w Leżajsku.  
z następującym zakresem robót:. 

1). Demontaż istniejącego przepływowego gazowego podgrzewacza wody i montaż gazowego  

      kotła kondensacyjnego typu CERAPUR MIDI ZWB 24-1 RE = 1 kpl.  

2). Montaż wkładu kominowego z rur KO ø 80 mm jako odprowadzenie spalin w kanale 

      kominowym wcześniej już wyłożonym rękawem z ALUFOL = około 17 mb 

3). Montaż grzejników żeberkowych z aluminium typu SERIR Super B4 500 w zestawach o ilości 

      żeberek: pokój = 12 + kuchnia = 8 – Razem = 20 żeberek  

4). Montaż grzejnika łazienkowego typu drabinko-suszarka Bolero 50/100 = 1 kpl. 

5). Montaż zaworów grzejnikowych zwykłych = 3 kpl. 

6). Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych twardych zachowując  

      stopniowanie średnic ø 15, 20 i 22 mm łączonych na lut miękki = około 30,00 mb 

7). Przerobienie instalacji gazowej wraz z dostosowaniem pomieszczenia kotłowni do zgodności  

      z projektem opracowanym przez Panią Wilk Beatę (jak w załączniku nr 2)  

      oraz wymiana zaworu odcinającego gaz ø 20 na zawór kulowy – 1 kpl. 

8). Wykonanie zasilania prądu do kotła z gniazdkiem wtykowym hermetycznym 230 V – 1 kpl. 

9). Wykonanie połączenia kotła z instalacją wody zimnej i ciepłej z wymianą zaworów – 1 kpl. 

10). Montaż sterownika pokojowego dla kotła – 1 kpl. 

11). Wykonanie zrzutu kondensatu do kanalizacji sanitarnej – 1 kpl. 

Usługę jak wyżej wraz z dostawą materiałów wykonamy za cenę:  

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

 zł netto 

słownie: 
............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................
 zł brutto 

słownie: 
............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

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

(pieczątka i podpis składającego ofertę) 


