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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 
Zamawiający: 

Gmina Miejska Chojnów 
Pl. Zamkowy 1 
59 – 225 Chojnów 

 

FORMULARZ OFERTY 

I. DANE WYKONAWCY 

1. Nazwa Wykonawcy ___________________________________________________________________ 

2. Adres siedziby Wykonawcy: 

ul._________________ kod: ___ - ____ miejscowość: _________________________ 

3. Adres do korespondencji: 

ul._________________ kod: ___ - ___ miejscowość: __________________________  

4. NIP: __________________________ 5. REGON: ____________________________ 

6. TEL.: __________________  7  E-MAIL : ______________________ 

II. OFERTA  

W odpowiedzi na ogłoszenie o Zapytaniu ofertowym, w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, na 

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 

104383D  - ul. Asnyka w Chojnowie”, składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu, 

na określonych warunkach. 

 

Oferuję cenę za wykonanie przedmiotu umowy (wynagrodzenie ryczałtowe) w wysokości: 

Kwota netto ………………………………………………………………… 

Vat ……………………………………………………………………………… 

Kwota brutto ……………………………………………………………… 

 

Wykonawca oświadcza, że nadzór inwestorski przy realizacji zadania będzie sprawował: 

- w branży drogowej - …………………………………….……………………….............posiadający uprawnienia 

budowlane o nr ewid…………………………… do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

inżynieryjnej drogowej, 

- w branży elektrycznej - ………………………………………….…………………………….. posiadający uprawnienia 

budowlane o nr ewid…………………………… do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 

Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 

 

__________________                                                              _________________________________________ 

  (miejscowość, data)                    (podpis i pieczątka osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy) 
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III. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY  

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam(y), że: 

1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią Zaproszenia i załącznikami do niego, dla powyższego zadania. 

2. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone w dziale 4 Zaproszenia i posiadam(y) 
doświadczanie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Gwarantuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Zaproszenia i załącznikami do niego, a 
także z treścią niniejszej Oferty. 

4. Oferowana cena uwzględnia wszystkie wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia oraz ujmuje 
wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu zgodnej z obowiązującymi przepisami  
i postanowieniami Zaproszenia, realizacji zamówienia. 

5. Wyrażam(y) zgodę na dokonanie płatności w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 

 

 

____________________________                 
         (miejscowość i data)           
        ________________________________________________ 

                                                                                          (pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

Załączniki: 

1. …………………………………………………. 

2……………………………………………………  

3…………………………………………………… 


