
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

Znak sprawy: ZO/CS/1/2016 

 

Formularz ofertowy 

 

……………..…………………. dnia………….………… 

(miejscowość )                           (data) 

 

 

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………….……………………… 

Adres:………………………….……....................................................................................... 

NIP:……………………….. 

REGON:…………………… 

Telefon ………………….... 

E-mail ………………….…. 

OFERTA 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.08.2016r. składam/my ofertę  

i zobowiązuję/my się do pełnienia funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad 

zadaniem pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku hali sportowej „Wacław” wraz z remontem 

części dachu.” 

 

 

Zobowiązuję/my się do wykonania przedmiotu zamówienia w całości zgodnie  

z opisem przedmiotu zamówienia oraz we wskazanym terminie za łączną ryczałtową cenę:  

 

brutto………………………………………………………………………………………. PLN 

(słownie……………….………………………………….……………………………………. ) 

Oświadczam/my, że powyższe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera 

wszystkie koszty konieczne do poniesienia przez Zamawiającego w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia w szczególności tj.: podatek od towarów i usług VAT, itp.  

Oświadczam/y, że mogę/możemy ubiegać się o zamówienie i spełniam/my warunki określone 

w zapytaniu ofertowym tj.: 

1. Posiadam/my uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego  

w branży budowlanej, w  następujących specjalnościach:  

- konstrukcyjno - budowlanej, 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń, 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych, 



- drogowej 

i zobowiązuję/my się, że w przypadku wyboru mojej/ naszej oferty inspektorem/mi 

nadzoru będzie/będą: 

1) Specjalność konstrukcyjno-budowlana Pan/Pani ………….…………….……, 

Nr uprawnień …………………………………………………………………..,  

2) Specjalność instalacji sanitarnych Pan/Pani …………………………..…..……, 

Nr uprawnień ……………………………………………………………..……,   

3) Specjalność instalacji elektrycznych i technicznych Pan/Pani ……….………, 

Nr uprawnień ……………………………………………………………..……,  

4) Specjalność drogowa Pan/Pani…………………………………………………., 

Nr uprawnień ……………………………………………………………..……, 

2. Posiadam/my wiedzę i doświadczenie i oświadczamy, że w okresie ostatnich dwóch 

lat przed upływem terminu złożenia ofert w niniejszym postępowaniu wykonałem/ 

liśmy z należytą starannością co najmniej jedną usługę obejmującą swym zakresem 

sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w 

budynkach o kubaturze min 20 000m³.. Celem wykazania spełniania warunku 

załączam/my do oferty wykaz usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

niniejszego Zapytania oraz poświadczenia ( np. referencje) należytego wykonania 

każdej z wykazanych usług. 

3. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Oświadczam/y, iż zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i akceptujemy jego 

treść, nie wnosimy zastrzeżeń oraz zobowiązuję/my się do wykonania wszystkich czynności 

w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu zamówienia  

 

Pozostaję/my związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 

składania ofert. 

W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się zawrzeć pisemną Umowę z 

Zamawiającym według wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, 

w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.  

 

Do oferty załączam/my: 

1. wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 

2. …………… 

 

………………………………….. 
Podpis osoby uprawnionej 

 
 


