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Załącznik nr 1 
 

Nazwa firmy (Wykonawcy):                          

............................................................ 

…………………………………………………………………….. 

 

Adres Wykonawcy: ................................................ 

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

 

Województwo: ...................................... 

 

PESEL: ............................................................... 
dotyczy Wykonawców wpisanych do CEIDG RP oraz Wykonawców będących osobami fizycznymi 
 

NIP: .................................................... 
 

........................................................... 
numer telefonu i faksu Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym 
 

........................................................... 
adres e-mail Wykonawcy 
 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 09.08.2017 r. 
dotyczące sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej i instalacyjnej 

nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa drogi na terenie Podstrefy Nowogrodziec w Wykrotach – etap I.” 

 
 
 

 
1. Oferujemy świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej 

i instalacyjnej w pełnym zakresie, wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) 
oraz przepisów wykonawczych, za cenę ryczałtową: 

 

a) netto: .............................................................................................................. zł 

słownie: ............................................................................................................ 

b) podatek VAT w wysokości 23%:.......................................................................... zł 

słownie: ............................................................................................................ 

c) brutto: .............................................................................................................. zł 

słownie: ............................................................................................................ 
 

2. Niniejszym oświadczamy, że: 
 a) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 
 b) zapoznaliśmy się ze zapytaniem ofertowym z dnia 09.08.2017 r. i nie wnosimy 

do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 
 
3. Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w pkt 4 

zapytania ofertowego. 
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4. Personel wyznaczony do realizacji zamówienia: 
 

a) Osoba wskazana do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności drogowej. 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………, 

b) Osoba wskazana do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………… 

5. Do oferty załączono następujące dokumenty: 

a) …………………………………………………………………………………………, 

b) …………………………………………………………………………………………, 

c) …………………………………………………………………………………………, 

d) …………………………………………………………………………………………. 

 

stanowiące integralną część oferty. 

 

UWAGA: 
 

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu 
wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 

 
Załączniki: 
1. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby, wskazane 

w pkt 4 oferty, uprawnień budowlanych w wymaganej specjalności. 
2.  Uwierzytelnione kserokopie aktualnych zaświadczeń /na dzień składania ofert/ potwierdzających 

członkostwo, wskazanych osób, we właściwej terenowo izbie samorządu zawodowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................... 
(data i podpis oferenta) 

 


