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Oferta 
 

 

1. Nazwa Wykonawcy : 

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

2. Adres Wykonawcy :  

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

3. NIP………………………………………………………………………………………………… 

4. Regon……………………………………………………………………………………………… 

5. Numer rachunku bankowego………………………………………………………………………. 

6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia związanego z opracowaniem dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej pod nazwą: „Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych                       
wraz z przyłączami do budynków przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie,  Generała Emila Fieldorfa  
- Nila  oraz Opolowskiej w Bogatyni” wraz z nadzorem autorskim. 

za kwotę ……………………brutto  

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………….……………………), 

w tym: 

 - kwota netto w wysokości …………………… zł  

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

       - podatek VAT wg stawki ……..%  w wysokości: …………….zł                                                              

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

 
 w tym: 
- prace projektowe:  

 za kwotę ……………………brutto  

(słownie złotych…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….……), 

w tym: 

 - kwota netto w wysokości …………………… zł  

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

………………………………………………………………………………………………………...) 

       - podatek VAT wg stawki ……..%  w wysokości: …………….zł                                                              

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

………………………………………………………………………………………………………………) 

 
 - 1 nadzór autorski nad realizacją zadania  :  
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za kwotę ……………………brutto  

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………….……………………………….), 

w tym: 

 - kwota netto w wysokości …………………… zł  

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

       - podatek VAT wg stawki ……..%  w wysokości: …………….zł                                                              

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

 
6. Termin realizacji zadania ………..dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

7. Termin realizacji nadzoru autorskiego od przekazania placu budowy Wykonawcy przez 

okres trwania budowy wraz  z końcowym rozliczeniem inwestycji przez zamawiającego. 

8. Okres gwarancji - 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót  na wykonaną 

dokumentację projektowo – kosztorysową . 

9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy i nie 

wnoszę do nich zastrzeżeń. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia 

umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

10. Przyjmuję 30 dniowy termin płatności faktur przez Zamawiającego. 

11. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia oraz zdobyłem  konieczne 

informacje potrzebne do jej wykonania.  

 

 

Oferta zawiera następujące załączniki: 

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

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

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

    ........................................... 
 
 
(Data, podpis, pieczątka oferenta) 


