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                                  Załącznik nr 1  
 
/ pieczątka Wykonawcy/ 

         
Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych  
im. dra Kazimierza Hołogi  
w Nowym Tomyślu 
os. Północ 37 
64-300 Nowy Tomyśl 
 

OFERTA  
 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………………… 
 
Wykonawca/ Wykonawcy: ……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
NIP: …………………………………………… Regon: …………………………………………….. 
 
Nr tel : ………………………………………… .Nr fax : …………………………………………… 

e-mail : ………………………………………………………………………………………………. 
 
KRS: …………………………………………. CEIDG RP……………………………………….. 

 

odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 

pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), a 

dotyczące zadania „Kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: 

„R ozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym 

Tomyślu”  

 
oferuję/my wykonanie za cenę: 
 
CENA OFERTOWA BRUTTO :  ………………………………………  zł 

 

w tym podatek VAT …….%  tj : ……………………………     zł 
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Słownie wartość brutto zł:  
 

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

 

 

..............................................                                ..................................................................... 
           data, miejscowość                                                                  Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

Cena ofertowa brutto wynosi - …………………………… zł 

w tym podatek VAT   - ……………………………. zł 

cena ofertowa netto wynosi  - ……………………………. zł 

 

1. Podana cena ofertowa zawiera wszystkie koszty wynikające z wykonania zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

 
2. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w 

zapytaniu ofertowym, projekcie umowy 
  

3. Oświadczamy, że dysponuję/my osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi 

wymagane uprawnienia ( należy wpisać imię i nazwisko, nr uprawnień) 

a) inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej – 

koordynator:………………………………………………………………………..: 

uprawnienia budowlane nr ………………………….  

b) inspektor nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

…………………………………………………………………………………..: 

uprawnienia budowlane nr ……………………………………,  

c) inspektor nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i energoelektrycznych:  

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

uprawnienia budowlane nr ……………………………………………………………………. 

  
     Kserokopia uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Izby w załączeniu. 
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4. Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert wykonaliśmy usługi porównywalne z przedmiotem 
zamówienia : 
 

1) …………………………………………………………………………………………. 
                       ( podać nazwę zadania inwestycyjnego, pełniona funkcję, kwotę brutto zadania inwestycyjnego) 

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

       

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

2) ……………………………………………………………………………………………                         

( podać nazwę zadania inwestycyjnego, pełniona funkcję, kwotę brutto zadania inwestycyjnego) 

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

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

       

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

 
 
5. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne lub uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się zapytanie ofertowym i  nie  wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od terminu składani 
ofert. 

 
8. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został  przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

 
9. Oświadczamy, że następujący zakres prac objętych przedmiotem zamówienia powierzymy 

podwykonawcom: ( wypełnić  jeśli Wykonawcę dotyczy) 
 
 

 
Lp. 

 
Zakres wykonywanych czynności 

 

 
Uwagi 
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10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert. ( art. 297 k.k) 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................                                ..................................................................... 

           data, miejscowość                                                                  Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
 
 
 

 
 
 
 

Załączniki do oferty: 

1) oryginał pełnomocnictwa ( jeśli dotyczy), 

2) kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem uprawnień do kierowania 

robotami budowlanymi, 

3) kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktualnego wpisu do Izby 

samorządu zawodowego. 

 


