
Załącznik nr 1 do OFERTY z dnia ...................... roku

pieczęć wykonawcy

Lp. Nazwa wyrobu/materiału* - przedmiot zamówienia Norma1 Norma2 Jm Ilość
Cena 

jednostkowa 
netto

Wartość netto Wartość brutto 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1 Rura ciśnieniowa3 z PE-X do wody pitnej PN10 ø 110/200 mm
PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008
PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 m 60

2 Rura ciśnieniowa4 z PE-X do przesyłu ścieków PN10 ø 110/200 mm
PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008
PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 m 60

3 Złączka5 PN-EN ISO 15875-3:2005 kpl 4

Razem:

(miejscowość, data)

5 Złączka do połączenia rury ciśnieniowej z PE-X z rurą ciśnieniową dwuwarstwową z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 ø 110. Rura ciśnieniowa dwuwarstwowa z PE do wody pitnej SDR17 
PE100RC PN10 ø 110 może być zakończona tuleją kołnierzową PE 100 ø 160/150 SDR 17.

3 Rura preizolowana do przesyłu wody pitnej o temperaturze ok. 10°C oraz ciśnieniu roboczym 1,0 MPa wykonana z polietylenu PE-X sieciowanego metodą wysokociśnieniową. Izolacja rury z pianki 
poliuretanowej, wyposażona w pofałdowany (karbowany) płaszcz zewnętrzny z PE-HD. Maksymalna średnica zewnętrzna ø 200 mm mierzona na wierzchołku pofałdowań (karbowania) płaszcza 
zewnętrznego.
Każdą rurę, na czas transportu i składowania u Zamawiającego, należy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia jej od wewnątrz.

2 Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane.

Formularz cenowy

* Do każdego oferowanego wyrobu Wykonawca dołączy kartę techniczną, stanowiącą załącznik do formularza cenowego. Kartę należy oznaczyć w sposób 
umozliwiający jej identyfikację, czyli liczbą porządkową formularza. Karta winna zawierać w szczególności: opis właściwości wyrobu, parametry oraz nazwę 
producenta. 

podpis wykonawcy

1 Polskie Normy.

4 Rura preizolowana do przesyłu ścieków o temperaturze ok. 10°C oraz ciśnieniu roboczym 1,0 MPa wykonana z polietylenu PE-X sieciowanego metodą wysokociśnieniową. Izolacja rury z pianki 
poliuretanowej, wyposażona w pofałdowany (karbowany) płaszcz zewnętrzny z PE-HD. Maksymalna średnica zewnętrzna ø 200 mm mierzona na wierzchołku pofałdowań (karbowania) płaszcza 
zewnętrznego.
Każdą rurę, na czas transportu i składowania u Zamawiającego, należy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia jej od wewnątrz.


