
 

 

Załącznik nr 1 
do Zapytania ofertowego 

z dnia 26.04.2017r. 
 
 
………………………………………………………….. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 

OFERTA 
z dnia …………………………… 

 
Nazwa i adres Wykonawcy 

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

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

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

telefon: ……………………………….., fax: ……………………………….., e-mail: …………………..@............................... 

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

 
I. 

Nawiązując do Zapytania ofertowego z dnia 26.04.2017r. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia 
określonego w Zapytaniu ofertowym, polegającego na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad 
zadaniem inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie 
Brudzeń Duży” za cenę ryczałtową w wysokości: 
 
 

………………………. % liczony od wartości kosztorysowej przedmiotu zamówienia  

plus podatek VAT w stawce …….... %,  

 

 
Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i została określona na 
podstawie danych zawartych w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami w tym Wykonawca 
uwzględnił: 
 dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, 

począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji – wymagana jest obecność minimum 3 
razy w tygodniu oraz w szczególnych przypadkach w ciągu 12h na wezwanie Zamawiającego  

Obecność inspektora na placu budowy będzie dokumentowana wpisem do dziennika budowy i 
również musi być potwierdzona przez Dyrektora Szkoły lub przez pracownika gminy. 

Wizyty na placu budowy odbyte w ciągu tego samego dnia, niezależnie od ich ilości, 
traktowane będą jako jedna wizyta 

 



 

 
 
Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i akceptuję zapisy w nim zawarte. 
2. Oświadczam, że w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do 

zawarcia umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w tym w załączniku 5 
do Zapytania ofertowego – wzorze umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

3. Oświadczam, że uważam się związany niniejsza ofertą w okresie wskazanym w Zapytaniu 
ofertowym. 

4. Przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym. 
 

XI. 
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postepowania należy kierować na poniższy adres: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
e-mail: …………………………………………………………… 
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………… 
 

XII. 
Ofertę składamy na ……………….. kolejno ponumerowanych kartkach. 
 

XIII. 
Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1. ……………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
…………………………………………………………………….. 

(miejscowość, data) 
 

………………………………………………………………………. 
(pieczątki imienne i podpisy) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 2 

do Zapytania ofertowego 
   z dnia 26.04.2017r. 

 

………………………………………………………….. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 
dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. 
sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pn.: „Termomodernizacja 
budynku użyteczności publicznej w Gminie Brudzeń Duży, tj.: 

1. nie ogłoszono mojej upadłości, nie złożono wniosku o upadłość ani nie otwarto 
wobec mnie postępowania likwidacyjnego; 

2. nie zalegam z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne 
oraz opłat lokalnych 

3. nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. nie istnieją 
wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe między mną a Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyłonienia Wykonawcy. 

 
…………………………………………………………………….. 

(miejscowość, data) 
 

………………………………………………………………………. 
(pieczątki imienne i podpisy) 

 

 

 

 

 



 

 

                                       
Załącznik nr 3 

do Zapytania ofertowego 
z dnia 26.04.2017r. 

………………………………………………………….. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów 

określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 
zostały wykonane należycie 

 

Lp. 

Usługi (opis zamówienia, miejsce 
wykonania), program pomocowy Unii 

Europejskiej, w ramach którego roboty 
zostały dofinansowane 

Nazwa 
zamawiającego 

Wartość 
robót 

budowlano 
montażowyc
h całkowita  

w PLN 

 
 

Wartość robót 
termomoderniza
cyjnych/docieple

niowych 
w PLN 

 
 

 

Termin 
wykona

nia 

1. 
 
 
 

     

2. 

 
 
 
 
 

    

 
 

Itd. 
 

     

 
 
 
…………………………………………………………………….. 

(miejscowość, data) 
 

………………………………………………………………………. 
(pieczątki imienne i podpisy) 

 


