
Oznaczenie sprawy ZP.271.01.01.2021 

 

 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

(wzór) 

 

Zamawiający: 

Gmina Osięciny 

ul. Wojska Polskiego 14 

88-220 Osięciny 

 

OFERTA 

 

Dane Wykonawcy 

 

Wykonawca1 

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

…………………………………………………………………………………. 

Adres: 

…………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………………………… REGON ……………………………………….…. 

KRS*/CEiDG*: ……………………………………………………………………………….... 

numer telefonu: ………………………… numer faksu: ………………………………….…. 

adres e-mail: ………………………………………………………………………………..…. 

Osoba/osoby upoważniona/upoważnione  do reprezentacji Wykonawcy/ów: 

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

…………………………………………………………………………………………………… 

Zobowiązanie Wykonawcy: 

 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert dotyczące świadczenia usługi pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej i drogowej nad 

robotami budowlanymi pn.: „Remont   budynku socjalnego na stadionie sportowym w 

miejscowości  Osięciny wraz z zagospodarowaniem  najbliższego  otoczenia”.    oferuję/my 

wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym z treści zapytania i na warunkach określonych w 

zapytaniu za cenę ryczałtową w wysokości: 

 

 

 

 

 

 
1 W przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw (firm) i adresów wszystkich podmiotów  składających ofertę 

wspólną  
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łączna cena ofertowa  brutto  

( z VAT) : 
 

złotych 

 

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

tj.: łączna cena ofertowa netto:  złotych 

+ podatek VAT w wysokości :  %  złotych 

 

 

2. Oświadczam/my, że w podanej łącznej cenie ofertowej brutto uwzględnione zostały wszystkie koszty 

wykonania zamówienia, w tym podatek od towarów i usług VAT, jak  

i wszelkie inne opłaty, składki i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością. 

3. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia i wykonałem/łam/śmy w okresie 

ostatnich  trzech lat przed upływem terminu złożenia ofert w niniejszym postępowaniu z należytą 

starannością co najmniej dwie usługi obejmujące swym zakresem sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad 

wykonaniem robót budowlanych w budynkach, co potwierdzam/y dokumentami. 

4. Zobowiązuję się/Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym w zaproszeniu do 

składania ofert. 

5. Czynności nadzoru będzie pełnił/a: 

 

Nazwisko i imię 

 

Wykształcenie 

 

Staż  pracy 

 

Rodzaj posiadanych 

uprawnień budowlanych 

oraz nr  ewidencyjny  
 

 

 

   

 

 

6. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert (włącznie z 

tym dniem). 

7. Oświadczam/y że wypełniłem/wypełniliśmy  obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.*3 

8. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych kartach. 

9. Wszelką korespondencję należy kierować na poniższy: 

1) adres (podać, jeżeli jest inny niż podany powyżej adres Wykonawcy): 

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

 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
3 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia należy wykreślić  
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2) numer faksu: ……………………………… 

3) adres e-mail: ………..................................... 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

 

……………………………………. 
(miejscowość  i data)  

 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Podpis(y) upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy 

 

 

---------------------------------------------- 
* niepotrzebne skreśli 

 


