
 

 

 

 

Załącznik nr 1 

pieczątka oferenta 

   ................................................., dnia,..................................... 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 17.04.2018 r oferujemy pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji pn. „Edukacja rolnicza na miarę XXI w. 

modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej i ZSCKR 

w Okszowie” 

Oferuję sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  w pełnym zakresie 

wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 

ustawy (tekst. jedn. Dz.U.2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz przepisów wykonawczych przy 

realizacji w/w inwestycji. 

Zakres robót podlegający nadzorowi  inwestorskiemu : 

Zadanie nr 1: Budowa hali na sprzęt rolniczy w ZSCKR w Okszowie   

Zadanie nr 2: Modernizacja warsztatów szkolnych w ZSCKR w Okszowie   

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego za 

cenę ryczałtową w wysokości: 

Zadanie nr 1:  wysokości .....................................złotych netto (słownie: ……………………………… 

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

..............................złotych) plus należny podatek VAT (23%), co daje kwotę brutto .................. 

....................................................... zł(słownie: .......................................................................zł). 

Zadanie nr 2:  wysokości ......................................................................złotych netto (słownie: 

.....................................................................złotych) plus należny podatek VAT (23%), co daje 

kwotę brutto ................................................................................................... zł(słownie: 

.......................................................................zł). 

 

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do 

przygotowania oferty. 

2. Zaoferowana przez nas cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w ogłoszeniu  

o zamówieniu, tj.: do dnia zakończenia inwestycji, potwierdzonego protokołem odbioru 

końcowego robót. 



 

 

 

4. Załączony Projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru Naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

5. Osobą pełniącą funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie: 

Lp. Dla zadania Imię i nazwisko 

Zakres i 

specjalność 

uprawnień 

budowlanych 

Nr uprawnień 

budowlanych 

 

Podstawa 

dysponowania 

tymi osobami 

      

      

      

      

 

6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez zamawiającego załączając: 

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię niezbędnych uprawnień 

budowlanych oraz przynależność do  Izby Samorządu Zawodowego. 

 

7. Należność wynikającą z  realizacji zamówienia prosimy uregulować przelewem na Nasze konto w 

Banku; ................................................................. 

Nr: .......................................................................................................................................... 

W terminie do 30 dni od daty  przedłożenia   faktury VAT/ rachunku do Zamawiającego. 

Nazwa i adres Wykonawcy . 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:   

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

Nr telefonu/faks .......................................................................................................................... 

Nr Tel. kom. .............................., email ........................................................................................ 

NIP ............................................................................................................................................... 

REGON ......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

(data i podpis oferenta) 

 

                                                                                                                             


