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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 mieszkalnych przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie,  Puszkina, 
Oplowskiej oraz Krakowskiej  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 : ………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………) 
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 - za jednorazowy  nadzór autorski nad realizacją zadania  :  
 

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 wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14   
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 
składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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12.Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia oraz zdobyłem  konieczne 

informacje potrzebne do jej wykonania.  

 

 

Oferta zawiera następujące załączniki: 

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

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

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

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


