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Załącznik nr 1 
Znak sprawy: WE.21.1.4.2017                                                                    Radom, dnia………………….r. 
 

 

............................................................................... 

Nazwa wykonawcy/pełnomocnika, adres (pieczęć) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Biblioteka Pedagogiczna  w Radomiu 
1)* 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

pełna nazwa fi rm y (W ykonawc y/p ełnomocn ika**)  

 

 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|   |___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_-_|___|___|  

  REGON       NIP 
 

____ - ______  ___________________________  ____________________________________ ______________________ 

k od    miejscowość   ulica  nr lokalu     województwo 

 

 

 ___________________________________  _____________________________________________________________________ 

numer wpisu do ewidencji dz. gospodarczej***     ewidencja prowadzona przez*** 

 

_________________________________________  _________________________@___________________ 

strona internetowa      e-mail 
 

__________________________________          ______________________________  ________________________________ 

numer telefonu stacjonarnego   nr tel. komórkowego    numer faksu 

 

Osoba do kontaktu: ______________________________________________________ 
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2)* 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

pełna nazwa fi rm y (k o l ej n e g o W yk o na w c y w s p ó l ni e  u b ie ga ją ce g o  si ę  o  za m ó wi e n i e)  

 

 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|   |___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_-_|___|___|  

  REGON       NIP 
 

____ - ______  ___________________________ ____________________________________ _________________________ 

k od    miejscowość   ulica /nr domu/ nr lokalu    województwo 

 

 

 ___________________________________  ___________________________________________________________________ 

numer wpisu do ewidencji dz. gospodarczej***     ewidencja prowadzona przez*** 

 

_________________________________________  _________________________@_____________________ 

strona internetowa      e-mail 
 

_______________________________________       ______________________________________________ 

 numer telefonu       numer faksu 

*) należy wpisać dane każdego wykonawcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia (w miarę potrzeby rozszerzyć formularz o kolejną tabelkę) 
**) niepotrzebne skreślić 
***) wpisać jeśli dotyczy  

   
 

Odpowiadając na zaproszenie ofertowe nr WE.21.1.4.2017 którego przedmiotem jest pełnienie funkcji 
Inżyniera Kontraktu inwestycji pn. „Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy  
ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną” 
 
Oferuję realizację całej usługi za cenę ryczałtową brutto …………………….zł słownie 
………………………………………………………      zł łącznie z .......... % podatku VAT. 
 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 2 do 
zaproszenia do składania ofert) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, iż nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne. 

4. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

5. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego tj. w ostatnich trzech latach przed 
upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 
wykonałem co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją 
polegającą na budowie rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku, o którym mowa w art. 3 pkt 2 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), z czego co najmniej 



 

3 
 

jedno takie zamówienie o wartości nadzorowanych robót nie mniejszej niż  3 000 000 zł brutto.  
Poniżej przedstawiam wykaz wykonanych usług: 

L.p. Nazwa inwestora na rzecz 
którego świadczono usługę  

Krótki opis obiektu, którego 
dotyczył nadzór  

Całkowita wartość 
realizacji 

Data wykonania 
usługi  

  
 

 

   

  

 
 

   

Do oferty załączam poświadczenia, że usługi zostały wykonane należycie.  

6.  Oświadczam, iż do wykonania zamówienia skieruję osoby skazane w wykazie poniżej: 

 

Do oferty załączam kserokopie uprawnień w/w osób oraz potwierdzeń ubezpieczenia OC za szkody, które 
mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
7.  Oświadczam, iż zapoznałem się z projektem umowy, który stanowił załącznik nr 3 do zaproszenia 

do składania ofert, nie wnoszę uwag do jego treści i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję 
się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w umowie 
i podpisania umowy na przedstawionych w projekcie warunkach.  

8. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności zgodne z zawartymi danymi w projekcie umowy, 
stanowiącym załącznik nr 3 

9. Uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

Lp. Imię i nazwisko  Funkcja w realizacji 
zamówienia  

Uprawnienia  
 

Podstawa 
dysponowania  
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10. Uważam się za związanym z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.  

11. Zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 
1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………………… 
(wpisać jeśli dotyczy) 

12. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie zlecę podwykonawcy wykonania innej części prac 
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, niż wymienione w pkt 11 Formularza ofertowego. 

13. W przypadku przyznania mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie  
i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 

14. Do kierowania pracami z mojej strony wyznaczam ........................................... –  

15. Oferta zawiera .................. ponumerowanych stron. 

16. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty: 
1) ............................................................................. 

2) ............................................................................. 

3) ............................................................................. 

 

 
 

................................., dnia ..................................   ..................................................... 
               Wykonawca 


