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FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 
Nazwa Wykonawcy  
 
................................................................................................................................. 
 
Siedziba Wykonawcy .................................................................................................... 
 
Województwo ………………………………………………………………………………… 
 
Adres do korespondencji……………………………………………………………............ 
 
NIP................................................................................................................................. 
 
REGON.......................................................................................................................... 
 
Nr telefonu..................................................................................................................... 
 
Nr faksu……………………………………………………………………………………….. 
 
e-mail …………………………………………………………………………………………. 

                                                        
 
W związku zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa  ze zmianą sposobu 
użytkowania magazynu aptecznego na poradnię uzależnień” składam ofertę 
przetargową o następującej treści: 
 

1. Oferuję wykonanie zamówienia w następującej cenie: 
1.1. Zadanie nr 1  
Pełnienie nadzoru nad robotami specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
(dotyczy / nie dotyczy*) 

 
Ryczałtowa cena brutto......................................................................................... zł  
słownie: .........................................................................................................złotych 
VAT…. % tj. ….................................................................................................. zł  
słownie: .........................................................................................................złotych 
Ryczałtowa cena netto......................................................................................... zł  
słownie: .........................................................................................................złotych 
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1.2. Zadanie nr 2  
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 (dotyczy / nie dotyczy*) 
 
Ryczałtowa cena brutto......................................................................................... zł  
słownie: .........................................................................................................złotych 
VAT …. % tj. ….................................................................................................. zł  
słownie: .........................................................................................................złotych 
Ryczałtowa cena netto......................................................................................... zł  
słownie: .........................................................................................................złotych 
 
1.3. Zadanie nr 3  

 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
 

(dotyczy / nie dotyczy*) 
Ryczałtowa cena brutto......................................................................................... zł  
słownie: .........................................................................................................złotych 
VAT …. % tj. ….................................................................................................. zł  
słownie: .........................................................................................................złotych 
Ryczałtowa cena netto......................................................................................... zł  
słownie: .........................................................................................................złotych 
 

Ceny/cena została obliczona na podstawie zestawienia kosztów stanowiącego 
załącznik do Formularza oferty. 
 
*) niepotrzebne skreślić 
**) jeżeli Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT podaje tylko cenę netto oraz składa w linijce 
poniżej stosowne oświadczenie: 

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

1. Oferuję wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia w okresie 
od zawarcia umowy do 15.12.2012 r.,  lub do zakończenia realizacji robót, 
przez które rozumie się łączne spełnienie następujących warunków: 
dokonanie przez zamawiającego odbioru końcowego,  rozliczenie robót 
fakturą końcową. 
 

2. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy określone we wzorze umowy i jeśli 
moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

 
3. Oferta została złożona na ..... stronach podpisanych i kolejno 

ponumerowanych od nr 1 do nr ..... . 
 

4. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 
wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
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5. Akceptuję 30 dniowy termin płatności rachunku/faktury wystawionej  
po podpisaniu protokołu odbioru robót.  
 

6. Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie 
zobowiązań umowy: 

..................................................... tel. kontaktowy…………….., faks: …………….  
 
 
  
 

 

 

 

 

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

data         imię i nazwisko 
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


