
 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 
 
 

....................................................                      .................................................... 
Pieczątka firmowa Wykonawcy                  ( miejscowość, data ) 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Siedziba&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

Nr telefonu / faks&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 

Nr NIP&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

Nr Regon&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

1. W odpowiedzi na skierowane zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia, którego przedmiotem 

jest : Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja Hali 

Sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej”, składam niniejszą ofertę. 

2. Oferuję realizację zamówienia w zakresie określonym w zaproszeniu do składania ofert za cenę ryczałtową: 

Cena wykonania zamówienia netto:  &....&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. zł 

(słownie zł: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&) 

Podatek &.% VAT &&&&&&&&&&&&&.&&&&&&.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. zł 

(słownie zł: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.&&.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..) 

Cena wykonania zamówienia brutto: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. zł 

(słownie zł: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.) 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: ustala się terminy sprawowania funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego od dnia podpisania umowy z Zamawiającym do: 

1) dnia odebrania bez zastrzeżeń i rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Hali 

Sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej”; 

2) upływu okresu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane w ramach zadania tj. 60 miesięcy od 

dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4. Okres gwarancji (jeśli dotyczy) &&&&&&&&&&&&&&&. 

5. Termin płatności za wykonany przedmiot zamówienia: zgodnie z zapisami projektu umowy. 

6. Przyjmuję do realizacji postawione przez Zamawiającego w zaproszeniu warunki. 

7. 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. 

8. Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym: ............................................................................................ 

9. Załączniki stanowiące integralną część oferty: 

1) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia 



 
2) Kopia uprawnień do nadzorowania i kontroli robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależność do izby samorządu terytorialnego inżynierów osoby 

przewidzianej do realizacji zamówienia; 

3) Kopia uprawnień do nadzorowania i kontroli robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o przynależność do izby samorządu terytorialnego inżynierów osoby przewidzianej do realizacji 

zamówienia; 

4) Kopia uprawnień do nadzorowania i kontroli robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależność 

do izby samorządu terytorialnego inżynierów osoby przewidzianej do realizacji zamówienia; 

5) Kopia uprawnień do nadzorowania i kontroli robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależność do izby samorządu 

terytorialnego inżynierów osoby przewidzianej do realizacji zamówienia. 

 

 

 

 

 

....................................................................... 
                               (podpis i pieczątka imienna uprawnionego                 

                         przedstawiciela wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
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).  


