
Załącznik nr 2 do zapytana ofertowego 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego przy  

Zespole Szkół Rolniczych im. mjr H. Dobrzańskiego 

w Sokółce ul. Polna 1 16-100 Sokółka 

 

 

OFERTA MATERIAŁY BUDOWLANE 

 

………………………………………………………………….. (nazwa wykonawcy) w 

odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.11.2021 w sprawie dostawy materiałów budowlanych, 

które będą wykorzystane na kursie pn. „Robotnik budowlany – prace wykończeniowe”, składa 

następującą ofertę: 

 

1. KURS BRUKARZ – GRUPA I  (dostawa materiałów budowlanych do  10 grudnia 2021 miejsce: ul. 

Torowa 12, 16-100 Sokółka) 

Lp. Nazwa Ilość j. m. Cena 
netto 

VAT Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

1 blachowkręty 3,5x25 
mm 

4000 szt.     

2 blachowkręty 3,5x35 
mm 

2000 szt.     

3 blachowkręty 3,9x11 
mm (pchełki) 

4000 szt.     

4 stalowy łącznik 
rozporowy 6x40 mm 

1000 szt.     

5 kołki rozporowe 
szybkiego montażu 6x40 
mm 

1000 szt.     

6 uchwyt (wieszak) ES 
60/75 

1000 szt.     

7 profil stalowy do płyt g-
k CD60 dł. 3,0 m 
  

100 szt.     

8 profil stalowy do płyt g-
k UD30 dł. 3,0m 

50 szt.     

9 profil stalowy do płyt g-
k UW50 dł. 3,0m 

50 szt.     

10 profil stalowy do płyt g-
k CW50 dł. 3,5m 

100 szt.     

11 taśma akustyczna 
samoprzylepna szer. 50 
mm dł. 30m 

20 szt.     

12 taśma akustyczna 
samoprzylepna szer. 30 
mm dł. 30m 

20 szt.     

13 farba lateksowa 550 dm3     



14 farba lateksowa 
gruntująca 

200 dm3     

15 grunt głęboko-
penetrujący 

250 dm3     

16 szpachla gipsowa bez 
taśmy 

150 kg     

17 środek gruntujący na 
podłoża betonowe - 
grunt szczepny 

200 kg     

18 narożnik 24x24 dł. 2,5m 
aluminiowy 
perforowany do gładzi 
gipsowych 

100 szt.     

19 folia w płynie do izolacji 
ścian i podłóg  o 
podwyższonej 
wilgotności (łazienki, 
natryski, kuchnie) 

300 kg     

20 taśma uszczelniająca do 
folii w płynie 120mm 
x50m 

300 m     

21 wylewka 
samopoziomująca  3-
50mm 

10000 kg     

22 szybkoschnący podkład 
podłogowy (10-80 mm) 
na bazie cementu 

10000 kg     

23 akryl biały lekki 
szpachlowy w 
kartuszach 300 ml 

45 szt.     

24 silikon biały neutralny 
sanitarny w kartuszach 
300 ml 

10 szt.     

25 akryl biały na pęknięcia 
w kartuszach 280 ml 

40 szt.     

26 ręczny tynk gipsowy 
(opakowanie 30 kg) 

40 szt.     

27 pianka montażowa 
pistoletowa  

45 szt.     

28 tynk maszynowy 
cementowo-wapienny 

10000 kg     

29 obrzutka tynkarska 4000 kg     

30 cegła budowlana pełna 
25 x 6,5 x 12 cm, kl 15 

600 szt.     

31 cement portlandzki 
CEM II 32,5 

500 kg     

32 folia budowlana PE gr. 
0,2 mm, wym. 5x20 m 

11 rolka     

33 gładź szpachlowa 20 kg 2 szt.     

34 taśmy malarskie 35 mm  10 szt.     



35 folia malarska 2 opako
wania 

    

36 szpachle 10 cm 3 szt.     

37 szpachle 5 cm 3 szt.     

38 kątowniki 75 cm – 100 
cm 

2 szt.     

39 grunt polimerowy 5 l 4 szt.     

40 kielnie sercówka 160 
mm 

1 szt.     

41 kielnie trapezowe 18 cm 3 szt.     

42 pióra do gładzi 
szpachlowej 40 cm 

2 szt.     

43 pióra do gładzi 
szpachlowej 60 cm 

2 szt.     

44 grzebienie do glazury, 
wysokość 1 cm 

5 szt.     

45 ołówki stolarskie  20 szt.     

46 nóż z ostrzem łamanym 
25 mm 

15 szt.     

47 metrówki składane 2 m 5 szt.     

48 metrówki zwijane 5 m 10 szt.     

49 młotki murarskie 2 szt.     

50 młotki ciesielskie na 
metalowym trzonku 

2 szt.     

51 Farba powierzchniowa, 
kolor  

15 litr     

 Razem  

 

2. Deklarujemy minimalny termin płatności faktury: 

        7 dni                                    14 dni                                    21 dni                                     30 dni 

                                                    

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i uznajemy się za związanych 

określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

4. Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie z zapisami Ogłoszenia. 

5. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych 

postanowieniach umowy. 

6. Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu złożenia ofert. 

7. Oświadczam, że w przypadku wybrania niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 

……………………………………………….                                          ……………………… 

               ( data, miejscowość)                                                                                        ( podpis za Wykonawcę) 


