.......................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 2

Formularz cenowy
Wykaz budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim
LP

BUDYNEK

PARAMETRY
cena netto za
przegląd roczny

1

2

Wspólnota Mieszkaniowa Batalionów
Chłopskich 16

Wspólnota Mieszkaniowa Chopina 3
Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 4



budynek mieszkalny – 7 mieszkań




budynek gospodarczy
kubatura 239,57 m3, pow.zab. 104,16 m2



budynek mieszkalny – 4 mieszkania



kubatura 1921,20 m3, pow.zab. 145,60 m2



budynek mieszkalny – 5 mieszkań



budynek gospodarczy



kubatura 1932,50 m3, pow.zab. 244,35 m2



kubatura 642,06 m3, pow.zab. 120,24 m2



kubatura 160,93 m3, pow.zab. 63,36 m2



budynek mieszkalny – 6 mieszkań




pow.zab. 530,45 m2
budynek gospodarczy
powierzchnia użytkowa 47,52 m2



budynek mieszkalny – 6 mieszkań



3 budynki gospodarcze

3
Wspólnota Mieszkaniowa Chopina 5
4
Wspólnota Mieszkaniowa
Żeromskiego 2

5
6

Wspólnota Mieszkaniowa 1 Stycznia
15



kubatura 1413,00 m3, pow.zab. 168,56 m2





kubatura 79,20 m3, pow.zab. ….... m2
kubatura 85,09 m3, pow.zab. 40,52 m2
kubatura 26,80 m3, pow.zab. 12,76 m2



budynek mieszkalny – 5 mieszkań




budynek gospodarczy
kubatura 144,50 m3, pow.zab. 57,80 m2



kubatura 824,90m3, pow.zab. 153,71 m2

cena netto za
przegląd 5-letni
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Wspólnota Mieszkaniowa Plac 700
lecia 1a
7
Wspólnota Mieszkaniowa Mariany 15







budynek mieszkalny – 4 mieszkania
kubatura 282,61m3, pow.zab. 134,58 m2
budynek gospodarczy
pow. użytkowa 134,80 m2
budynek mieszkalny – 4 mieszkania



4 budynki gospodarcze



kubatura 1201,53m3, /19,68x18,92m/






kubatura
kubatura
kubatura
kubatura



budynek mieszkalny – 4 mieszkania



3 budynki gospodarcze

252,00 m3, pow.zab. 90,00 m2
59,87 m3, pow.zab. 24,37 m2
41,51 m3, pow.zab. 19,77 m2
13,66 m3, pow.zab. 6,50 m2

……………………….

…………………

……………………...

………………..

…..................

…................

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

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

8
Wspólnota
Łąka 28

Mieszkaniowa

Pruska



kubatura 1263,36 m3, pow.zab. 197,40 m2





kubatura 101,59 m3, pow.zab. 48,37 m2
kubatura 54,03 m3, pow.zab. 25,73 m2
kubatura 68,35 m3, pow.zab. 32,55 m2



budynek mieszkalny – 6 mieszkań



2 budynki gospodarcze

9
Wspólnota
Mieszkaniowa
Rychnowo 49

Wielkie



kubatura 954,34 m3, pow.zab. 221,94 m2




kubatura 89,76 m3, pow.zab. 42,74 m2
kubatura 37,80 m3, pow.zab. 18,00 m2



budynek mieszkalny – 5 mieszkań



budynek gospodarczy

10
Wspólnota Mieszkaniowa Bielsk 31

11
Wspólnota Mieszkaniowa Pluskowęsy
77
12
13

Wspólnota Mieszkaniowa
Frydrychowo 5

…...............

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

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

…..................

…..................

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

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

….................

…..............

kubatura 150,00 m3, pow.zab. 76,26 m2

….................

…..............

budynek mieszkalny + remiza OSP – 4
mieszkania

….................

…...............



kubatura 510,00 m3, pow.zab. 141,26 m2






…..................



kubatura 3059,45 m3, pow.zab. 416,42 m2



budynek mieszkalny – 8 mieszkań



2 budynki gospodarcze



kubatura 751,73 m3, pow.zab. 126,73 m2



kubatura 120,75 m3, pow.zab. 40,25 m2
kubatura 84,42 m3, pow.zab. 40,20 m2

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

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

14
15

Wspólnota Mieszkaniowa
Frydrychowo 6



budynek mieszkalny – 6 mieszkań



kubatura 930,92 m3, pow.zab. 295,53 m2

Wspólnota Mieszkaniowa
Frydrychowo 7
Wspólnota Mieszkaniowa Lipienica
15



budynek mieszkalny – 8 mieszkań




16

…........................

…................

kubatura 930,92 m3, pow.zab. 295,53 m2

…........................

…................

budynek mieszkalny – 3 mieszkania
kubatura 670,00 m3, pow.zab. 190,75 m2

……………………………..

………………………...

….....................

…...............

….....................

…................

….....................

…………………...

….....................

….................

….....................

…................

….....................

…................

….....................

…................

….....................

…................

ZGKiM Sp. z o.o.
1

2

Brodnicka 1

Konopnickiej 6





budynek biurowy
kubatura 3210,00 m3, pow.zab. 354,00 m2
portiernia



budynek garażowo – gospodarczy z częścią noclegową



budynek magazynowy



budynek warsztatowy



budynek gospodarczy /betoniarnia/



budynek gospodarczy /przy PSZOK/



kubatura 35,50 m3, /3,60x3,10/



kubatura 871,50 m3, pow.zab. 266,70 m2



kubatura 1198,60m3, /18,17x24,50+6,00x7,95m/



/9,73 x 18,65m/



kubatura 1167,40 m3, /9,23x36,86m/






kubatura 86,00 m3, /6,23x6,95m/
budynek PSZOK
budynek kotłowni
pow. użytk. 149,60 m2 , mag. paliw 165,20m2

Budynki komunalne
1 Brodnicka 1

2 1 Maja 13

3 Plac Wolności 12

4 Strażacka 2
1 Maja 13 A
5
Pluskowęsy 47



pawilon handlowy



kubatura 97,92 m3, /4,80x6,80m/



budynek mieszkalny – 12 mieszkań



budynek gospodarczy

…...................

kubatura 329,55 m3, pow.zab. 84,50 m2

….....................

…...................





budynek mieszkalny – 5 mieszkań
kubatura 429,46 m3, pow.zab. 181,43 m2
budynek gospodarczy

….....................

…..................



kubatura 66,70 m3, pow.zab. 29,65 m2

….....................

…..................



budynek mieszkalny + remiza OSP – 3 mieszkania
….....................

…...................



budynek mieszkalny – 8 mieszkań



budynek gospodarczy

….....................

…......................

….....................

…......................

kubatura 941,85 m3, pow.zab. 362,25 m2






kubatura 2800 m3, pow.zab. 351,00 m2



kubatura 1793,00 m3, pow.zab. 249,10 m2



kubatura 214,00 m3, pow.zab. 64,96 m2



budynek mieszkalny – 8 mieszkań



budynek gospodarczy

kubatura 830,00m3, pow.zab. 137,90 m2



kubatura 304,39 m3, pow.zab. 126,83 m2






budynek mieszkalny – 7 mieszkań
kubatura 3283,00m3, pow.zabudowy 345,60m2
budynek gospodarczy
kubatura 52,42m3, pow.zabudowy 24,96 m2

Wielkie Rychnowo 15
/ZOZ/



budynek mieszkalny + ZOZ



kubatura 1100,00 m3, pow.zab. 137,70 m2

Żeromskiego 2a



budynek mieszkalny – 10 mieszkań

6

7
8
9

…......................

….....................





Pluskowęsy 75

….....................



kubatura 2892,70 m3, pow.zab. 324,08 m2

….....................

….......................

….....................

….......................

….....................

…......................

….....................

………………………….

….....................

….......................

….......................

….......................

Plac Wolności 1



budynek biurowy



kubatura 2359,3 m3 , pow.zab. 294,8 m2



Warsztaty terapii zajęciowej

…......................

…....................

….......................

….....................

10
Odrodzenia 2



kubatura 1175 m3, pow.zab. 166,20 m2

11
Razem wartość
przeglądów

Łączna wartość przeglądów rocznych i pięcioletnich wynosi netto
( 3 x wartość przeglądów rocznych + 1 x przeglądy pięcioletnie)

…........................................... *

*- wartość , którą należy wpisać w formularzu ofertowym

….............................................................................
miejscowość, data

…...............................................................
podpis Wykonawcy

