
 

 

1 
 

Wzór  

.........................................  
Pełna nazwa oferenta  

NIP, REGON  

Gmina Bogatynia  

ul. Daszyńskiego 1  

59-920 Bogatynia  

 
OFERTA 

na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia do 30000 euro 

prowadzonego w trybie zapytania o cenę 

  
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich specjalnościach niezbędnych 

do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Odbudowa ulicy Ogrodowej  

w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013 r.”. 

 

1.  Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w zakresie rzeczowym zgodnym z zapytaniem 

ofertowym.  

 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem  

 

za cenę ryczałtową: .................................... zł netto 

  

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów w wysokości ...............%,  

 

co stanowi kwotę brutto ........................... zł (słownie złotych: ...............................................  

 

........................................................).  

Oświadczam, że podana cena ryczałtowa nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.  

 

3. Podmiot składający ofertę to: ........................................................................................... 

 

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

 

4. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu  

składania ofert.  

 

5. Oświadczam, że załączony do zapytania o cenę projekt umowy został zaakceptowany  

i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

przedstawionych w projekcie umowy oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

„Zamawiającego”.  

 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem prac do wykonania i pozyskałem wszelkie 

konieczne informacje do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego 

nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.  

 

7. Oświadczam że udzielam 36 – miesięcznej gwarancji na wykonane obowiązki inspektora 

nadzoru inwestorskiego, licząc od daty odbioru inwestycji.  
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8. Oświadczam, iż przypadku wyboru mojej oferty inspektorem nadzoru  inwestorskiego 

 

a) w specjalności drogowej, pełniącym jednocześnie rolę koordynatora czynności inspektorów 

nadzoru inwestorskiego w pozostałych specjalnościach będzie:  

- imię i nazwisko: ............................................................................................................ 

- numer uprawnień: .........................................................................................................  

- zaświadczenie o przynależności do .............................................................................. 

 

b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych będzie: 

- imię i nazwisko: ............................................................................................................ 

- numer uprawnień: .........................................................................................................  

- zaświadczenie o przynależności do .............................................................................. 

 

9. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty należności z tytułu realizacji umowy 

należy przekazywać na konto w Banku .............................................................,  

Nr rachunku ............................................................................................. 

 

10. Oferta zawiera ......... ponumerowanych stron wraz z załącznikami (wymienić załączniki wg 

kolejności).  

1 ) .............................  

2 ) .............................  

3 ) .............................  

4 ) .............................  

5 ) .............................  

6 ) ............................. 

 

 

 
 

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

     miejscowość, data podpis                                         (Data, podpis, pieczątka oferenta) 

 
 
 

 


