
 

 

 
 
 
DA.261.2.1.2021         Załącznik nr 1  
 

                                                                                              
… 

OFERTA 

Pełna nazwa Oferenta:  

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

Adres .................................................................................................................................................... 

NIP: ............................................................................................;      

REGON:......................................................................................; 

Telefon: ....................................................................................;        

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

1. Zakres oferty: 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert zn. spr. DA.261.2.1.2021 na organizowanie i 

sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w odniesieniu do 

konstrukcji, architektury, instalacji w zakresie instalacji sanitarnych, w rozumieniu przepisów 

Prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1333 z późn.zm.), wraz z koordynowaniem nadzoru 

inwestorskiego we wszystkich branżach (łącznie z nadzorem autorsko- inwestorskim), 

realizowanymi w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku 

istniejącego schroniska BdPN na Połoninie Wetlińskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, 

realizowanego w ramach projektu pn. „Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez 

ochronę zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki” numer projektu 

RPPK.04.05.00-18- 0001/18.   

składam następującą ofertę na wykonanie usługi zgodnie z ogłoszeniem, za cenę brutto: 

 

 Cena bez podatku od towarów i usług za nadzór nad robotami budowlanymi wchodzącymi  

w zakres postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy  

(netto) _________________ zł słownie: ____________________________ 

Cena wraz z podatkiem od towarów i usług obliczona od ceny netto jak wyżej 

(brutto) _________________ zł słownie: __________________________  

 

 

 
 

 



 

 

 
Osoby, które zostaną skierowane do wykonania zamówienia (dołączę w przypadku podpisywania 

umowy: kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenie z samorządu zawodowego oraz potwierdzenie 

praktyki w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru). 

Lp. 
Imię i nazwisko 

 

Praktyka –

posiadanie 

uprawnień 

(w latach) 

 

Uprawnienia budowlane 

wykonywania samodzielnych  
funkcji w budownictwie  

1.    

 

 

 

 

 

2.    

 

 

 

 

 

 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie wskazanym w ogłoszeniu. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z wzorem umowy i akceptuję jego treść. 

5. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu. 

6. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że posiadam wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu 

zamówienia. 

8. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia,  

 

 

 

9. Na potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia do wykonania zamówienia 

załączam dokumenty wskazane w ogłoszeniu (jeśli dotyczy): 



 

 

 
………………………………… 

………………………………... 

 

______________________________  ______________________________ 

miejscowość, data       pieczęć / podpis oferenta 

 

 

 

 


