
Załącznik nr 1 - remont dachów

Zamawiający
Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu

Al. Kopernika 12
34-400 Nowy Targ

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
Reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji, nr. kontaktowy)

FORMULARZ CENOWY

Rodzaj robót Jm cena netto

1 remont dachu z zerwaniem całkowitym zniszczonego pokrycia 1 m2

2 1 m2

3 1 m2

4 1 m2

5 wymiana daszku blaszanego nad kominami (uzupełnienie daszków nad czapami) 1 m2

6 obicia kominów blachą powlekaną 1 m2

7 zamontowanie siatki zabezpieczającej przed ptakami 1 m2

8 obróbki blacharskie w rozwinięciu do 25 cm 1 m2

9 wykonanie przeglądu połaci dachowej z naprawą odspojonej papy 1 m2

10 malowanie daszków, deflektorów itp. farbą bitumiczną 1 m2

11 wymiana rynny spustowej ocynkowanej o średnicy 150 mm z uchwytami 1 mb

12 wymiana rynny ocynkowanej o średnicy 150 mm z uchwytami 1 mb

uwaga

Termin wykonania

Okres udzielonej gwarancji

Wysokość nośników cenotwórczych do ewentualnych robót dodatkowych rozliczanych w oparciu o KNR

stawka r-g …………………….. zł/godz
koszty pośrednie …………………….. %

zysk do kosztów robocizny i sprzętu, powiększonych o koszty pośrednie …………………….. %
koszty zakupu …………………….. %

…………………………………. (miejscowość), dnia …………………………… r.

podpis

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu dachów

montaż styropianu laminowanego EPS 100 o współczynniku przenikania ciepła do 0,15 
W/(m2*K) wraz z pokryciem papą termozgrzewalną

uwaga: papa termozgrzewalna modyfikowana SBS o grubości 5,2 mm odporna na temperatury 
do – 20 stopni C

remont dachu w systemie jednokrotnym z częściową reparacją dachu (naprawa, wyrównanie 
podłoża ze szlifowaniem i osuszeniem podłoża, usunięcie pęcherzy)
remont kominów (skucie odparzonego tynku, szpachlowanie, smarowanie emulsją asfaltową 
izolacyjną)

Ceny jednostkowe winny zawierać przygotowanie i organizację robót, w tym odpowiednie zabezpieczenie terenu robót, 
zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w trakcie prowadzenia robót, przygotowanie podłoża, 
wywóz odpadów, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, a także koszty wody i energii elektrycznej zużytej do 
wykonywania robót. 

             (podpis)
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