
Załącznik nr 2 do SIWZ 

......................................                         ................................, dnia .......... 2013 r. 

 (pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: ZP/232/055/D/13 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY    

na: dostawę firan i zasłon dla Działu Zarządzania Infrastrukturą Studencką Politechniki Gdańskiej  

Lp. Wyszczególnienie J.m. Razem 
Cena jedn. 

brutto 
Wartość brutto  

1. Zasłona z tkaniny, 
satyna kreszowana lub tafta kreszowana, 100% poliestru, 
wym.*: 150 cm x 170 cm (±2cm) , kolory pastelowe, 
zaciemniająca pomieszczenie, z wszytą, bawełnianą taśmą 
marszczącą, brzegi obszyte z każdej strony. 

szt. 390 

   

2. Zasłona z tkaniny, 
szenil , żakard lub szantung, 100 % poliestru, wym.*: 150 cm x 
170cm (±2cm), kolory pastelowe, z wszytą, bawełnianą taśmą 
marszczącą, brzegi obszyte z każdej strony. 

szt. 190 

   

3. Zasłona z tkaniny, 
szenil , żakard lub szantung, 100 % poliestru, wym.*: 150 cm x 
240cm (±2cm), kolory pastelowe, z wszytą, bawełnianą taśmą 
marszczącą, brzegi obszyte z każdej strony. 

szt. 20 

   

4. Firana z organtyny  
wym. *: 340 cm x 140 cm (±2cm), kolor biały, z wszytą, 
bawełnianą taśmą marszczącą, założenie marszczenia 1:2, 
(szer. okna 170 cm), brzegi obszyte z każdej strony.    
Firana gładka lub z delikatnym wzorem. 

szt. 175 

   

5. Firana z żakardu 
wym.*: 500 cm x 240 cm (±2cm), kolor biały, z wszytą, 
bawełnianą taśmą marszczącą,  założenie marszczenia 1:2, 
(szer. okna 250 cm), brzegi obszyte z każdej strony.    
Firana ze wzorem na całości.                                    

szt. 10 

   

6. Firana z żakardu 
wym.: 340 cm x 150 cm (±2cm), kolor biały, z wszytą, 
bawełnianą taśmą marszczącą, założenie marszczenia 1:2, 
(szer. okna 170 cm), brzegi obszyte z każdej strony.   
Firana ze wzorem na całości.                                                                                    

szt. 190 

   

7. Firana z żakardu 
wym.*: 250  cm x 140 cm (±2cm), bez taśmy marszczącej, 
(szer. okna 115 cm), brzegi obszyte  
z każdej strony.    
Firana ze wzorem na całości.                                                                                  

szt. 50 

   

  
RAZEM  WARTOŚĆ BRUTTO 

 

 

*wym. (szerokość x wysokość) 

Wartość z pozycji „RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO” należy przenieść do „Formularza oferty” 

_________________________________________________ 
     (podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 


