
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

*  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku  
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie). 

 

Załącznik nr 2 
 

 

(pieczęć Wykonawcy lub imię, nazwisko i adres)          ……………………………………………………………………… 
(miejscowość, data) 

 

 
PROPOZYCJA CENOWA 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie prac modernizacyjnych  
w branży elektrycznej w ramach zadania budżetowego pn.: ”Sztuczne Lodowisko Toropol  

– modernizacja szatni zawodniczych w przyziemiu”. 
 
1. Oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za kwotę :  

Lp. Zakres robót j.m. ilość cena brutto 

1 Demontaż starych instalacji m 1 250,00 
 

2 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła/beton m    1 250,00 
 

3 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50 mm  m 1 250,00 
 

4 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej  m3    3,0 
 

5 
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w 
betonie na 4 kołkach kotwiących 

szt.  60,00 
 

6 
Montaż na gotowym podłożu opraw plafonowych kompletnych /po akceptacji 
inwestora, przyjąć 100 zł/szt. oprawy /  

szt.  60,00 
 

7 
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu 
podtynkowo 

szt.  70,00 
 

8 
Montaż na gotowym podłożu przełączników oświetlenia bryzgoszczelnych 
jednobiegunowych z tworzywa sztucznego, mocowanych podtynkowo 

szt.  30,00 
 

9 Przewody YDY 3x1,5 mm2 układane podtynkowo m  850,00 
 

10 
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 
przykręcanych z uziemieniem, 2-biegunowych 

szt. 35,00 
 

11 Montaż gniazd podwójnych, wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2  szt.   15,00 
 

12 Przewody YDY 3x2,5 mm2 układane podtynkowo  m  950,00 
 

13 Montaż puszek podtynkowych pod osprzęt instalacyjny. szt.  150,00 
 

14 
Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar szt. 
obwodu 

szt.   1,00 
 

15 
Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny szt. 
pomiar z tego samego obwodu 

szt.    40 
 

     

16 
Montaż rozdzielni obwodowych  nn z osprzętem. 

szt.     4 
 

17 WLZ podtynkowy z parteru do czterech rozdzielni obwodowych  m   30 
 

18 Oświetlenie ewakuacyjne -  demontaż istniejących lamp szt.   20 
 



1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
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*  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku  
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
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19 
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże: cegła/beton dla istniejącej 
instalacji oświetlenia ewakuacyjnego 

m  150 
 

20 
Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50 mm instalacji oświetlenia ewakuacyjnego 
z ułożeniem istniejącego przewodu. 

m  150 
 

21 Montaż na gotowym podłożu opraw kompletnych oświetlenia ewakuacyjnego.  szt.  20 
 

22 
Podłączenie istniejącej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz przełączenie 

zasilania istniejącej instalacji ppoż. do nowej rozdzielni.  Kpl.   1 
 

ŁĄCZNA KWOTA BRUTTO 
 

 

2. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części przedmiotowego zamówienia: 

…………………………………………………………………* 

Firmy ww. podwykonawców:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………* 

*- niepotrzebne skreślić 

3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.  

Załączniki 

1. ……………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………….……. 

3. ……………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………….. 

 

 
                                                                                           …………………………………………… 

                                                                                              (pieczątka imienna i podpis   

                                                                                       upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 


