
 
 

FORMULARZ CENOWY 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
dot.: postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: RB.IP.272.2.2014. Nazwa 
zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Udrzynku  - wykonanie systemu napowietrzania. 
 
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: 
Lp. 
 

Przedmiot 
 

Ilość 
 

Cena jn. 
netto 

Netto (kol.3xkol.4) 
 

kwota VAT 
 

Brutto (kol.5+kol.6) 
 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 

1. Demontaż istniejących strumienic 2 kmpl.     

2. Wyrównanie betonem dna zbiorników reaktora.  

 
2 kmpl.     

3. Uzupełnienie ubytków ścian wewnętrznych i dna 
zbiorników. Zastosowanie powłoki ochronnej 
ściany wewnętrznej na całej wysokości. 

2 kmpl.     

4. Montaż systemu napowietrzania 2 kmpl.     

5. Dostawa systemu napowietrzania 
drobnopęcherzykowego 

2 kmpl.     

6. Montaż rurociągów stalowych k.o spawanych B/S 
o śr. 100mm 

16 m     

7. Wąż elastyczny L=2 m o śr. 63 mm 1 kmpl.     

8. Materiały do połączeń kołnierzowych płaski k.o. o 
śr.100 mm 

3 kmpl     

9. Montaż tulei kołnierzowych z PE o śr. 110 mm 
zgrzewanych czołowo w wykopie skarpowym 

2 szt     

10. Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa 
miękko uszczelniona z przekładnią ręczną 
ślimakową o śr. 100 mm. 

2 szt     



11. Montaż kształtek stalowych spawanych o śr. do 
50 mm króciec bosy k.o. bosy k.o. 

2 szt     

12. Spawanie w argonie TIG stali austenitycznych 
rurociąg  o śr. do 89 mm grubość ścianki 4,5 
spoiny nie badane radiologiczne 

5 szt     

13. Spawanie w argonie TIG stali austenitycznych 
rurociąg  o śr. do 133 mm grubość ścianki 6,3 
spoiny nie badane radiologiczne 

9 szt     

14. Zawór grzybkowy kątowy stal nierdzewna 
gwintowany fig 211 o śr. 50 mm 
(Schubert&Salzer) 

2 szt     

15. Zawór kulowy przelotowy gwintowany o śr. 50 mm 
odpowietrzający 

2 szt     

16. Konsola do podwieszania rur stalowych DN – 100 
ze stali k.o. 

7 szt     

17. Montaż rurociągów stalowych spawanych B/S o 
śr. 100 k.o. 

8,8 m     

18. Montaż kształtek stalowych spawanych o śr. 100 
– kolano k.o. 

2 szt     

19. Spawanie w argonie TIG stali austenitycznych 
rurociąg  o śr. do 133 mm grubość ścianki 6,3 
spoiny nie badane radiologiczne 

6 szt     

20. Konsola do podwieszania rurociągów poziomych 
KR-Ldn 100 

1 szt     

21. Montaż posiadanej przez zamawiającego 
dmuchawy typu ROOTS’ A i włączenie jej do 
systemu napowietrzania. 

 

1 szt     

22. Dobudowa jednego stopnia do w/w dmuchawy 
typu ROOTS’ A. 

 

1 szt     

23. Wykonanie sterowania zgodnie z wytycznymi 
AKPiA z włączeniem do istniejących urządzeń 
sterujących pracą oczyszczalni zlokalizowanych w 
dyspozytorni. 

1 kmpl.     

 OGÓŁEM:     

 
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego. 



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

(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 


