
   
Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Załącznik Nr 1 

do Zapytania ofertowego 

INW.271.2.1.2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

………………………………… 

      (pieczęć Wykonawcy)  

Zamawiający: 

Gmina Modliborzyce 

ul. Piłsudskiego 63 

23- 310 Modliborzyce 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn.:  Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 2804L  Modliborzyce – Błażek na odcinku od km 5+332 do km 10+800 - w 

formule  zaprojektuj i wybuduj” 

 

1. Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………..... 

 

Nr KRS/CEiDG …………………………………………………………………………………. 
(w zależności od podmiotu) 

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

 

 tel…………………………… e- mail: …………………………………………………………. 

Działając w imieniu: 

- własnym 

- spółki cywilnej (jeżeli innej to wpisać jakiej)/ konsorcjum składającego się z:  

 

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

 

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

 

2.W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu 

o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164), przedstawiam ofertę polegającą na  pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego  w specjalności drogowej w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym pkt 3. 

Opis przedmiotu zamówienia.  

 



   
Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 Oferuję/my realizację zamówienia za cenę:  

        

     Cena netto ……………………..……………… zł  

      

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

 

      Podatek VAT ……………………………..…...zł 

 

      Cena brutto …………………………………....zł 

    

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

 

Oferujemy dyspozycyjność – obecność na placu budowy …………… *dni w tygodniu. 

 

3.  Oświadczenia Wykonawcy 

 

1.Oświadczam/y, że zobowiązuję/my się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie. 

2.Oświadczam/y, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

3.Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/my  

    zastrzeżeń oraz uzyskałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4.Oświadczam/y, że mogę/możemy ubiegać się o zamówienie i spełniam/y warunki określone w  

   zapytaniu ofertowym tj.: 

 Posiadam/my uprawnienia do Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru i zobowiązuję/my   

   się, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty inspektorem/mi nadzoru będzie/będą: 

 

   Pan/Pani ………………………………………………. 

    

Nr uprawnień  ………………………………………… 

5. Pozostaję/my związani niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

6. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się zawrzeć Umowę (Załącznik 

    Nr 2) z Zamawiającym w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

1)……………………………………………………. 

2)……………………………………………………. 

3)……………………………………………………. 

4)……………………………………………………. 

 

……………………dn…………………………. 
       Miejscowość, data 

       …………………………………………………. 
                         pieczątka oraz podpis Wykonawcy  

    lub osoby upoważnionej  

 

 
* należy podać wartości 4 dni, do 5 dni lub do 6 dni zgodnie z pkt.10.2. zapytania ofertowego. Brak wskazania liczby dni 
spowoduje przyjęcie wartości do 4 dni. 

 


