
FORMULARZ OFERTOWY 
 

(Pełna nazwa Wykonawcy) ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
w .................................................................  kod.......................................................................... 
ul ................................................................  nr ...................................................................  
REGON ......................................................  NIP ......................................................................... 
Tel./fax .............................. ......................... 
e-mail:........................................................ 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.:  

 

Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja i 
przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Lubrza CZĘŚĆ I: Przebudowa 
drogi gminnej G 107312 O w Lubrzy oraz drogi G 107303 O w Prężynce 

 
 

w ramach poniższych zadań:  
 
Wykonawca zobowiązany jest do organizowania i sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad 
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych, w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1333 z późn.zm.), wraz z 
koordynowaniem nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach. 
 
 
1. Oferuję wykonanie roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami 
opisu przedmiotu zamówienia: 
1.1. za cenę: 
- w kwocie netto złotych:......................................................................................................... 
(słownie:......................................................................................................................................) 
- w kwocie brutto złotych:....................................................................................................... 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
w tym podatek VAT w wysokości  ... %, to jest w kwocie złotych: 
(słownie:......................................................................................................................................) 
1.2. w terminie do 29/08/2023 r 
 
2. Oświadczamy, że akceptujemy zawarte w „zaproszeniu do składania ofert” warunki. 
W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia 
na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert. 
 
3. Oświadczamy, że: 

1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, 

2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 
pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, 



4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
przedmiotowego zamówienia. 
 

4. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie trwania zlecenia i 
zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający. 
 
 
5. Załącznikami do niniejszej oferty cenowej są: 

1) Oświadczenie dotyczące wiedzy i doświadczenia (zgodnie z pkt II,6,1), zapytania cenowego) 
2) Oświadczenie dotyczące potencjału osobowego (zgodnie z pkt II,6,2), zapytania 

cenowego) 
 

 

……………………………      ………………………… 

       data             podpis wykonawcy 


