
FORMULARZ OFERTY

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 
ul. Polna 7A, 00 - 625 Warszawa

Przedmiot zamówienia:

Projekt, wykonanie i montaż modernizacji paneli drzwiowych oraz elementów 
informacyjnych i dekoracyjnych w budynku OSiR Polna” w tym

Wykonawca/cy składający ofertę:

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

.....................................................................................................tel.............................................
lub adres
e-mail:........................................

Oferujemy wykonanie całości zamówienia na: „Projekt, wykonanie i montaż modernizacji 
paneli drzwiowych oraz elementów informacyjnych i dekoracyjnych w budynku OSiR Polna”:

zgodnie ze wszystkimi ultimatami, o których mowa w Zaproszeniu do złożenia oferty za cenę 
łączną:

1. Wykonanie logo OSiR Polna:
a. Projekt wykonanie i montaż logo OSiR Polna.

-  wymiary: szerokość 210 cm, wysokość wynikająca z proporcji
-  materiał: plexi o gmbości 10 mm (dopuszczalne wykonanie podpisu pod logo z 

cieńszej plexi, min 5 mm)
-  kolor: zgodny z kolorami logo
-  technologia: elementy wycinane laserem
-  montaż: wewnątrz, bezpośrednio do ściany budynku (tynk, kafelki)



-  ilość: 2 szt.
b. Projekt wykonanie i montaż logo OSiR Polna.

-  wymiary: szerokość 180 cm, wysokość wynikająca z proporcji
-  materiał: plexi o grubości 10 mm (dopuszczalne wykonanie podpisu pod logo z 

cieńszej plexi, min 5 mm)
-  kolor: zgodny z kolorami logo
-  technologia: elementy wycinane laserem
-  montaż: wewnątrz, bezpośrednio do ściany budynku (panele drewniane)
-  ilość: 1 szt.

c. Projekt wykonanie i montaż tablicy z logo Osir Polna i napisem RECEPCJA.
-  wymiary: 146 x 74,5 cm
-  materiał płyty: plexi bezbarwne o grubości 8 mm
-  technologia: logo (bez podpisu) i napis RECEPCJA wycinane laserem z plexi 

o grubości min. 5 mm naklejona na płytę
-  kolor: zgodny z kolorami logo, RECEPCJA - biały
-  montaż: wewnątrz, na istniejących dystansach
-  ilość: 1 szt.

d. Projekt wykonanie i montaż logo Osir Polna.
-  wymiary: szerokość około 150 cm, wysokość wynikająca z proporcji
-  materiał: folia mrożona
-  technologia: wycinanie
-  montaż: wewnątrz, do szyby
-  ilość: 1 sz t.

Wszystkie ww. elementy wymagają przedstawienia wizualizacji.
Oferowana cena wykonania ww. prac w pkt. 1 ...............................zł netto + VAT 23%
= .....................................zł brutto

2. Projekt, wykonanie i montaż elementów dekoracyjnych w Sali konferencyjnej.

a. Opracowanie koncepcji wizualnej, przedstawienie projektu i wizualizacji
b. Wykonanie i montaż:
-  wymiary dostępnej powierzchni: około 1000x290 cm
-  motyw graficzny: związany z miastem Warszawa lub przedmiotem działalności OSiR 

Polna
-  technologia: plexi o grubości min. 8 mm wycinana laserem
-  wymagania i warunki wykonania: elementy montowane bezpośrednio do ściany w 

Sali konferencyjnej wykonanej z paneli drewnianych. Projekt musi uwzględniać 
aktualny wystrój sali, tzn. nie przysłonić całkowicie drewnianych paneli ściennych. 
Montaż musi być wykonany w taki sposób, aby nie spowodować trwałego 
uszkodzenia paneli drewnianych.



Oferowana cena wykonania ww. prac w pkt 2 zl netto + VAT 23% =

zł brutto

3. Projekt, wykonanie i montaż regulaminów OSiR Polna:
a. Opracowanie spójnej koncepcji wizualnej i projektów poszczególnych regulaminów.
b. Wykonanie i montaż (oraz demontaż istniejących) tablic z regulaminami, w tym:

-  wymiary: 70x100 cm -  3 szt.
-  wymiary: 90x120 cm -  5 szt.
-  wymiary: 35x50 cm -  1 szt.
-  wymiary: 60x80 cm -  1 szt.
-  wymiary: 60x70 cm -  1 szt.
-  wymiary: 42x98 cm -  1 szt.
-  technologia: wydruk bezpośredni na płytach z twardego PVC lub podobnych o 

grubości min 4 mm

Oferowana cena wykonania ww. prac w pkt 3...............................zł netto + VAT 23% =

................................ ....z ł brutto

4. Oklejenie elementów drzwi w budynku OSiR Polna.

a. Bez nadruku:
-  Technologia wykonania: folia matowa biała laminowana laminatem 

podłogowym matowym.
-  Technologia montażu: demontaż paneli drzwiowych (drzwi o konstrukcji 

aluminiowej), oklejenie jednostronnie folią i ponowny montaż paneli
-  Ilość: 63 drzwi, składających się łącznie ze 150 paneli, o łącznej powierzchni 

około 114 m2
b. Z nadrukiem:

-  Nadruk: elementy dekoracyjne i informacyjne, kolorystycznie i graficznie 
zgodne z istniejącymi elementami drzwi. Wymagane przedstawienie projektów 
graficznych.

-  Technologia wykonania: folia matowa biała laminowana laminatem 
podłogowym matowym.

-  Technologia montażu: demontaż paneli drzwiowych (drzwi o konstrukcji 
aluminiowej), oklejenie jednostronnie folią i ponowny montaż paneli

«



-  Ilość: 10 drzwi, składających się łącznie ze 21 paneli, o łącznej powierzchni 
około 15 m2

Warunki montażu: dostępność drzwi do montażu uzależniona od trybu pracy ośrodka, 
oznacza to, że część prac można wykonać tylko w godzinach pracy administracji, część poza 
godzinami pracy Ośrodka, a w części hotelowej koordynować prace z aktualnym obłożeniem 
pokoi.

Oferowana cena wykonania ww. prac w pkt 4 zł netto + VAT 23% =

zł brutto

Wszystkie wykonane projekty wymagają akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej 
(dopuszczalne za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Na wszystkie dzieła wykonane w ramach umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
prawa autorskie zgodnie z umową.

Wszystkie prace realizowane będą w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście 

z siedzibą w Warszawie 00-625, ul. Polna 7a w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 
31.12.2022 r.

Łącznie, oferowana cena wykonania prac opisanych w pkt 1-4:

zł netto + VAT 23% = zł brutto

(miejscowość) ( data) (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawicielami i) Wykonawcy)


