Ing.271.17.2017 AM
Zapytanie ofertowe
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – ETAP III”

Załącznik nr 1
………………….., dn. …………..
Nazwa Wykonawcy ………………………………………
Adres Wykonawcy ………………………………………
NIP …………………………………….
REGON ………………………………..
Tel. …………………………………….
Tel. kom. ………………………………
Fax. ……………………………………
E-mail …………………………………
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19 grudnia 2017 r. składam ofertę na pełnienie obowiązku
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w
miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – ETAP III” w ramach
PROW na lata 2014-2020.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

sanitarna

Branże objęte ofertą1)
budowlana

elektryczna

Cena brutto

……………………..zł

……………………..zł

……………………..zł

w tym podatek VAT ……
%

……………………..zł

……………………..zł

……………………..zł

……………………..zł

……………………..zł

……………………..zł

Składniki ceny

Cena netto

Oferuję następujące warunki odnoszące się do właściwości oferty:
1. Do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru zostanie skierowana osoba
1) dla robót sanitarnych - ……………………………………………………………………………..,
(imię i nazwisko inspektora nadzoru)

która posiada uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi lub nadzorowania budowy

specjalności: instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr uprawnień …………………
oraz pełniła nadzór nad następującymi robotami:
……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
2) dla robót budowlanych - …………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko inspektora nadzoru)

która posiada uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi lub nadzorowania budowy

specjalności: konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, nr uprawnień ………………… oraz
pełniła nadzór nad następującymi robotami:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
3) dla robót elektrycznych - …………………………………………………………………………..,
(imię i nazwisko inspektora nadzoru)

która posiada uprawnienia do
specjalności

instalacyjnej w

kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu budowy
zakresie

sieci,

instalacji

i

urządzeń

elektrycznych

i

elektroenergetycznych nr uprawnień ………………… oraz pełniła nadzór nad następującymi
robotami:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Wraz z formularzem ofertowym należy dostarczyć kopię uprawnień budowlanych wymagane dla branży,
na którą składana jest oferta.

2. Powyższa cena obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty
towarzyszące wykonaniu zamówienia.
3. Akceptujemy termin realizacji zamówienia tj. od przekazania placu budowy do dokonania odbioru
końcowego i rozliczenia zadania tj. do 15.11.2018r. oraz uczestniczenie w przeglądach
gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, w tym ze wzorem umowy i nie
wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
5. Oświadczamy, że ze złożoną ofertą pozostaję związany przez 30 dni licząc od daty upływu
terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w treści
zapytania ofertowego przedmiotowego postępowania, tj. płatność 30 dni liczonych od dnia
otrzymania faktury.
7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Oferta złożona została na ............ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….. do
nr ……
9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
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....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na str. od ......... do .........
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.

….................................................................................
(data i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

1)

W przypadku składania ofert częściowych wypełnić tylko dla składanej oferty częściowej (dla wybranej branży lub branż)

