
Załącznik nr 2 do ZO

Lp. Przedmiot zamówienia Specyfikacja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1 drzwi techniczne stalowe ocieplone styropianem grubość 45 mm; szerokość 80cm szt 8,0

2 drzwi techniczne stalowe ocieplone styropianem grubość 45 mm; szerokość 90cm szt 8,0

3 drzwiczki rewizyjne pcv; 20/25cm szt 8,0

4 drzwiczki rewizyjne pcv 30/40cm szt 8,0

5 drzwiczki wyciorowe betonowe szt 50,0

6 drzwiczki wyciorowe  hermetyczne szt 3,0

7 gałko klamka do drzwi szt 32,0

8 odbojnik do drzwi przykręcany gumowy; przykręcany; 49 mm szt 32,0

9 klamka bramowa z długim szyldem szt 15,0

10 klamka okienna  do okien drewnianych szt 10,0

11 klamka okienna do okien pcv szt 15,0

12 klamka drzwiowa z rozetą szt 5,0

13 klamka drzwiowa  z szyldem szt 80,0

14 kłódka kd20; klucze 3 szt. szt 20,0

15 kłódka kd30; klucze 3 szt. szt 20,0

16 kłódka kd40; klucze 3 szt. szt 20,0

17 kłódka kd50; klucze 3 szt. szt 20,0

18 kratki wentylacyjne wymiar 14/14; materiał pcv szt 10,0

Formularz asortymentowo-cenowy (integralna część oferty)
Dostawa materiałów wyposażenia wnętrz na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich 

Jednostka 
miary

Szacowana 
ilość 

Cena jednostkowa netto 
[PLN]

Wartość netto [PLN] 
(kol.5 x kol.6)

Stawka podatku
VAT (%)

Wartość brutto [PLN]
kol.7 + (kol.7 x kol.8)



19 kratki wentylacyjne Wymiar 14/21; materiał pcv szt 5,0

20 kratki wentylacyjne okrągła; średnica 110mm szt 4,0

21 kratki wentylacyjne okrągła; średnica 125mm szt 4,0

22 kratki wentylacyjne okrągła; średnica 150mm szt 4,0

23 listwa aluminiowa progowa długość 1m szt 2,0

24 listwa przypodłogowa do wykładzin w rolce m 50,0

25 nawietrzak okienny ciśnienieowy szt 3,0

26 nawiewnik okienny higrosterowalny szt 3,0

27 m2 2,0

28 m2 20,0

29 szt 12,0

30 szt 1,0

31 szt 8,0

32 poręcz drewniana m 5,0

33 próg drewniany 1m drewno sosnowe o wymiarach 75/35mm szt 2,0

34 samozamykacz TS 1000 szt 8,0

35 samozamykacz TS 2000 szt 8,0

36 samozamykacz TS 4000 szt 8,0

wydajność nawiewnika min. 25 m3/h przy różnicy ciśnień 
10Pa

działanie w zakresie wilgotności od 35% (nawiewnik 
przymknięty, przepływ 7m3/h przy różnicy 10PA dla okna 
PCV) do 70% (nawiewnik otwarty, przepływ 26m3/h przy 

różnicy ciśnienia 10 Pa dla okna PCV).

okno PCV dwuskrzydłowe rozwieralno uchylne 
dwuszybowe

profile PCV o szerokości min. 70 mm kolor białym minimumprofile PCV o szerokości min. 70 mm kolor białym minimum  
5-komorowe  minimalna grubość  ścianek zewnętrznych 2,8 5-komorowe  minimalna grubość  ścianek zewnętrznych 2,8 

mm z uszczelkami fabrycznie wprowadzonymi do profili,mm z uszczelkami fabrycznie wprowadzonymi do profili,
zestawy szybowe 4 x 16 x 4 o współczynniku przenikania zestawy szybowe 4 x 16 x 4 o współczynniku przenikania 

ciepła U ≤ 1,1 W/mciepła U ≤ 1,1 W/m2k2k, współczynnik izolacyjności , współczynnik izolacyjności 
akustycznej Rw min.32 Db.akustycznej Rw min.32 Db.

okno PCV jednoskrzydłowe rozwieral-
no uchylne dwuszybowe

profile PCV o szerokości min. 70 mm kolor biały, minimum  profile PCV o szerokości min. 70 mm kolor biały, minimum  
5-komorowe, minimalna grubość  ścianek zewnętrznych 2,8 5-komorowe, minimalna grubość  ścianek zewnętrznych 2,8 

mm z uszczelkami fabrycznie wprowadzonymi do profili,mm z uszczelkami fabrycznie wprowadzonymi do profili,
zestawy szybowe 4 x 16 x 4 o współczynniku przenikania zestawy szybowe 4 x 16 x 4 o współczynniku przenikania 

ciepła U ≤ 1,1 W/mciepła U ≤ 1,1 W/m2k2k, współczynnik izolacyjności , współczynnik izolacyjności 
akustycznej Rw min.32 Db.akustycznej Rw min.32 Db.

ościeżnica stalowa 2 zawiasy -80cm
FD1

Uniwersalna - U (Obustronna O)
-    2-zawiasowa

-    Gruntowana zanurzeniowo (kolor: tlenkowy czerwony)
-    Otwory zamkowe do wybicia

ościeżnica stalowa 2 zawiasy 70cm -
FD1

Uniwersalna - U (Obustronna O)
-    2-zawiasowa

-    Gruntowana zanurzeniowo (kolor: tlenkowy czerwony)
-    Otwory zamkowe do wybicia

ościeżnica stalowa 3 zawiasy -90cm
FD1

Uniwersalna - U (Obustronna O)
-    3-zawiasowa

-    Gruntowana zanurzeniowo (kolor: tlenkowy czerwony)
-    Otwory zamkowe do wybicia

drewno sosnowe , czterostronnie frezowana o wymiarach 
75/80 mm

aluminiowy do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych o kącie 
otwarcia do 180 stopni

aluminiowy do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych o kącie 
otwarcia do 180 stopni

aluminiowy do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych o kącie 
otwarcia do 180 stopni



37 Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną szt 2,0

38 Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną szt 2,0

39 Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną szt 4,0

40 Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną szt 8,0

41 Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną szt 8,0

42 skrzynka na listy 3 segmentowa gr blachy min 0,8 mm, skrzynka  malowana proszkowo. szt 4,0

43 skrzynka na listy 5 segmentowa gr blachy min 0,8 mm, skrzynka  malowana proszkowo. szt 4,0

44 skrzynka na listy 7 segmentowa gr blachy min 0,8 mm, skrzynka  malowana proszkowo. szt 4,0

45 smar do zamków w sprayu 400 ml szt 8,0

46 wrzeciądz skobel szt 5,0

47 wrzeciąc skobel 120 szt 25,0

48 wrzeciąc skobel 170 szt 25,0

49 stopka drzwiowa  170 mm szt 32,0

50 stopnica schodowa drewno sosnowe,  gr 4 cm m3 2,0

51 tablica ogłoszeniowa Wymiar 60/40 cm szt 30,0

52 tarcica obrzynana wymiarowa nasycona  wymiary powyżej 10/10 cm kl II 1,0

53 Tralka 1,10 m drewno sosnowe średnio-zdobione szt 64,0

54 wkład szybowy do okien pcv 4/16/4mm m2 2,0

55 wkładka patentowa  30/30 mm szt 32,0

56 wkładka patentowa 30/40 mm szt 32,0

57 wykładzina gumolit m2 50,0

58 zakrętka okienna Korbkowa , ocynkowana szt 5,0

59 zamek do skrzynki na listy kasetowy szt 60,0

60 zamek typu Łucznik zamek wierzchni 50/60 z wkładką patentową szt 40,0

skrzydło drzwiowe wejściowe 80 cm
mdf - 2 zawiasy

skrzydło drzwiowe wejściowe 90 cm
mdf - 3 zawiasy

skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne lub z szybą 
70cm - 2 zawiasy

skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne
lub z szybą 80cm - 2 zawiasy

skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne lub z szybą 
90cm - 3 zawiasy

Właściwości -smarujace, konserwujące oraz 
zabezpieczające  przed wilgocią i korozją wszystkie 

ruchome części 

Pas wrzeciądza wykonany z blachy stalowej o grubości 
4mm,długość 300mm szerokości 40mm z dwoma otworami 

do montażu śrubami stolarskimi, malowany proszkowo

Gr 2 mm , ocynkowany , wrzeciądz dwuczęściowy łączony 
splotem ruchomym

Gr 2 mm , ocynkowany , wrzeciądz dwuczęściowy łączony 
splotem ruchomym

malowana proszkowa zakończona gumową nasadką 
antypoślizgową

m3

PCV gr. 2,5 mm - warstwa użytkowa 0,15mm



61 zamek wpuszczany bramowy Rozstaw 65/90 mm szt 10,0

62 zamek wpuszczany zwykły Rozstaw: 72/50 szt 30,0

63 zamek wpuszczany zwykły Rozstaw: 72/60 szt 15,0

64 zamek wpuszczany zwykły Rozstaw: 90/50 szt 15,0

65 zamek wpuszczany zwykły Rozstaw: 90/60 szt 30,0

66 zasuwa ryglowa 170 mm sprężynowa, ocynkowana szt 32,0

67 zasuwa ryglowa 230 mm sprężynowa, ocynkowana szt 32,0

68 zawias drzwiowy wkręcany o wym 15/50 mm, ocynkowany szt 20,0

69 zawias pasowy szt 50,0

70 zawias splatany Wymiary: 150/35 mm szt 32,0

71 zawias splatany Wymiary: 40/40 mm szt 20,0

72 zamek nawierzchniowy garażowy na klucz prosty szt 8,0

73 zasuwa rygiel na kłódkę Rozmiar 220 mm szt 8

UWAGA! Całkowitą wartość brutto należy przenieść do Formularza oferty

Wymiary 40/800/4 mm , malowany proszkowo mocowany 
na 4 śruby stolarskie

Łączna wartość 
netto [PLN]

Łączna wartość 
VAT [PLN]

Łączna wartość
brutto [PLN]

……………..............………………………………..………………………
(miejscowość, data)

……………..............………………………………..………………………
(pieczęć Wykonawcy oraz imię, nazwisko i podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)


	Wyposażenie wnętrz

