
L.p. Nazwa

J.m.: 
L,szt,  op.

Ilość
Cena 

jednostkowa
Wartość netto   
(kol. 4 x kol. 5)

1 2 3 4 5 6

1 emalia olejna biały mat  0,75L szt. 4

2 emalia olejna czerwony  0,75L szt. 4

3 emalia olejna brązowy  0,75L szt. 4

4 emulsja gruntująca do wszystkich rodzajów podłoży (ścian) 1L szt. 10

5 farba antykorozyjna ochronna przeciw rdzy 1L. szt. 5

6 farba elewacyjna fasadowa szary 10L szt. 3

7 farba elewacyjna fasadowa biały 10L szt. 3

8 farba emulsyjna do ścian i sufitów biały 1L. szt. 15

9 farba lakier ochronny na metale żelazne matowo-szary 0,75L szt. 10

10 farba na trudne plamy biały 1L szt. 6

11 folia w płynie - hydroizolacja  2,5kg szt. 3

12 gips budowlany op. po 2kg op. 10

13 gips szpachlowy op. po  2kg op. 10

14 gładź szpachlowa op. po 2kg op. 5

15 gwoździe  budowlane 2,5x50  ocynk kg 2

16 gwoździe  budowlane 3x80    ocynk kg 5

17 gwoździe hartowane do betonu 2,7x30   ocynk kg 2

18 gwoździe papiaki  3x30mm  ocynk kg 2

19 gwoździe stolarskie 2 x 40 mm ocynk  kg 3
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20 gwoździe tapicerskie 2 x 20mm kg 3

21 gwoździe tapicerskie śr. łebka 8mm, dł. 16mm kg 3

22 hak sufitowy otwarty do drewna  ocynk 4x65 op. po 100szt op. 1

23 kątownik aluminiowy 40x40x1200 szt. 40

24 klej butapren op. po  0,5L op. 8

25 klej do glazury mrozoodporny op. po 5kg op. 5

26 klej do płytek ceramicznych op. po  5kg op. 5

27 klej epoksydowy uniwersalny 2x18ml op. 10

28 klej montażowy uniwersalny  280ml szt. 50

29 klej poxipol metaliczny op. po 70ml op. 7

30 klej wikol do drewna op. po 0,5kg op. 18

31 kołek rozporowy  8x40  W+ op. po 100szt op. 1

32 kołek rozporowy 10 x 80 W+ op. po  100szt op. 3

33 kołek rozporowy 5x30 W+ op. po 100szt op. 2

34 kołek rozporowy 5x45 W + op. po  100szt op. 1

35 kołek rozporowy 6x40 W+ op. po  100szt op. 2

36 kołek rozporowy 6x60 W+ op. po  100szt op. 4

37 kołek rozporowy 8x100 W+ op. po  100szt op. 2

38 kołek rozporowy do pustych przestrzeni 10x50  W+  op.50szt. op. 5

39 kołek rozporowy do pustych przestrzeni 6x50 W+ op. 50szt. op. 5

40 kołek rozporowy do pustych przestrzeni 8x50  W+ op. 50szt. op. 5

41 kołek rozporowy  szybkiego montażu 5x40 op. po  100szt op. 2

42 kołek rozporowy  szybkiego montażu 6x40 op. po  100szt op. 3

43 kołek rozporowy  szybkiego montażu 8x50 op. po  100szt op. 3

44 kołek rozporowy szybkiego montażu 8x60 op. po  100szt op. 3

45 kotwa sprężynowa parasolka hak C 4x75  op. po  50 szt op. 2

46 lakier uniwersalny alkidowy srebrny spray 400ml szt. 7

47 lakier uniwersalny alkidowy brązowy spray 400ml szt. 7

48 lakier uniwersalny alkidowy czarny spray 400ml szt. 7

49 lekki tynk gipsowy maszynowy op. po  10kg op. 2

50 nakrętka sześciokątna M4 ocynk   kg 0,3



51 nakrętka sześciokątna M5 ocynk kg 0,5

52 nakrętka sześciokątna M6 ocynk kg 0,5

53 nakrętka sześciokątna M8 ocynk kg 0,6

54 nakrętka sześciokątna M10 ocynk kg 0,8

55 oczyszczacz czyścik do piany utwardzonej 100 ml  szt. 5

56
olej wrzecionowy maszynowy do smarowania elementów ruchomych 
elektronarzędzi zakraplacz op. po  0,1L

op. 3

57
pasta poślizgowa  do  montażu rur i kształtek kanalizacyjnych z   
PCV łączonych za pomocą uszczelek  tuba 250g

szt. 6

58
pasta   do uszczelniania gwintowych złączy metalowych  instalacji 
wody pitnej, CWU, c.o,  tubka 65 g

szt. 5

59
pasta      do uszczelniania gwintowych złączy metalowych  instalacji 
gazowych tubka 65 g

szt. 3

60 pianka montażowa wężykowa 500ml szt. 10

61 podkładka okrągła M4 ocynk  kg 0,25

62 podkładka okrągła M5 ocynk  kg 0,5

63 podkładka okrągła M6 ocynk  kg 0,5

64 podkładka okrągła M8 ocynk  kg 0,5

65 podkładka okrągła M10 ocynk  kg 0,5

66
preparat płynny silikon w aerozolu konserwująco - naprawczy , 
wysokiej jakości, smarowanie z aplikatorem , 500ml 

szt. 20

67
preparat wielofunkcyjny, smar bez silikonu,  czyszczący i 
konserwujący (odrdzewia, poluzowuje zardzewiałe częsci, 
penetruje) spray z aplikatorem,  450ml 

szt. 30

68 rozcienczalnik benzyna lakowa 0,5L szt. 3

69 rozpuszczalnik benzyna ekstrakcyjna 0,5L szt. 20

70 rozpuszczalnik nitro 0,5L szt. 10

71 rozpuszczalnik uniwersalny 0,5L szt. 12

72 silikon sanitarny biały 280ml szt. 45

73 silikon uniwersalny bezbarwny 280ml szt. 15

74 smar litowy uniwersalny ŁT-4 S-3 400g szt. 2

75 smar Łt-43 400g szt. 2

76
smar silikonowy do powierzchni z tworzyw sztucznych, gumy, 
metalu, ceramiki, bezbarwny,  500g

szt. 2



77 sól w tabletkach do SUW worek 25kg szt. 5

78 szpachlówka do drewna biała op. po  1kg op. 3

79 taśma naprawcza srebrna zbrojona 50mmx25m szt. 5

80 Taśma malarska papierowa samoprzylepna   19 mm x 25 mb. szt. 6

81 taśma dwustronna klejąca 25mmx50m rolka szt. 3

82
taśma teflonowa do uszczelniania połączeń gwintowych  w 
instalacjach wody pitnej i użytkowej   15m x 19mm x 0,2mm

szt. 4

83 wkręt do metalu  śruby M4x20mm W+ ocynk kg 0,6

84 wkręt do metalu  śruby M5x20mm W+  ocynk kg 0,7

85 wkręt do metalu  śruby M5x35mm W+ ocynk kg 0,7

86 wkręt do metalu  śruby M6x35mm W+ ocynk kg 0,8

87 wkręt do metalu  śruby M6x50mm W+ ocynk kg 1

88 wkręt do metalu  śruby  M8x50mm łeb sześciokątny ocynk kg 1

89 wkręt do metalu  śruby M10x50mm łeb sześciokątny ocynk kg 1

90 wkręty do drewna 25mm W+ żółty ocynk  kg 3

91 wkręty do drewna 35mm W+ żółty ocynk  kg 3

92 wkręty do drewna 45mm W+ żółty ocynk  kg 3

93 wkręty do drewna 60mm W+  żółty ocynk  kg 4

94 wkręty do drewna 70mm  W+ żółty ocynk  kg 4

95 wkręty do metalu 4x16 W+ ocynk  kg 2

96 wkręty do metalu 4x35 W+ ocynk  kg 2

97 wkręty do metalu 4x50 W+ ocynk  kg 2

98 wkręty do metalu 5x60 W+ ocynk  kg 2

99 wkręty farmerskie do metalu 4,8x35   kg 2

100 wkręty konfirmaty do mebli 6,4x50  kg 1

101 wkręty samowiercące do metalu  ocynk 3x25  kg 1

102 wkręty samowiercące do metalu  ocynk 5,5x25  kg 1

103 zaprawka do brodzików  12ml szt. 5

104
zmywacz na bazie olejków cytrusowych do usuwania kleju, smarów, 
etykiet, smoły i tłuszczów , nie zawiera środków żrących, spray  
400ml   

szt. 3

105 Różne inne x x 3 341,55 zł 3 341,55 zł      



………………. Zł.

……….……… zł.

………………. Zł.*
* cenę ofertową BRUTTO należy przenieść do Formularza ofertowego - Załacznik nr 1 do SWZ

Wartość podatku VAT (stawka podatku VAT……%)

CENA OFERTOWA BRUTTO

Kalkulacja cenowa musi być opatrzona przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Suma wartości netto (suma pozycji 1-105 w kol. 6)


