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…............................................................... 
           (Nazwa lub pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

FOLMULARZ OFERTOWY 

 
W związku z Zapytaniem Ofertowym dotyczącym zamówienia na wykonanie:  

projektu budowlanego dotyczącego modernizacji pokoi mieszkalnych w budynku 

internatu ZSŻŚ przy ul. Piramowicza 19 w Kędzierzynie-Koźlu 

jako Wykonawca, tj. 

Nazwa: 

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

Adres: 

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

Numer NIP: 

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

Numer telefonu: …....................................................................................................................... 

Adres e-mail: …............................................................................................................................ 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

kwotę netto ….................................zł 

VAT (…........%) …........................ zł 

kwotę brutto …............................. zł  

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

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. zadeklarowana wyżej cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania 

zamówienia wraz z: 

a) wszelkimi podatkami, 

b) kosztami dojazdu do obiektu, 
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c) kosztami związanymi z wszelkimi uzgodnieniami niezbędnymi do 

prawidłowego wykonania zadania, 

d) kosztami pozyskania potrzebnych materiałów do projektowania (opinii, 

warunków technicznych, badań i pomiarów, itp.) a także wszelkich 

formalności administracyjnych, 

e) kosztami dojazdów do siedziby Zamawiającego w celu dokonania wizji 

lokalnej, uzgodnień i zatwierdzeń opracowanej dokumentacji, 

f) wszelkimi kosztami i wydatkami związanymi z prawidłowym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz wszelkie rabaty, bonifikaty, promocje, upusty, 

itp.). 

2. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami 

Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami oraz zgodnie z normami (państwowymi i konserwatorskimi). 

3. W razie wybrania niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam, że posiadam doświadczenie w zakresie realizacji projektów 

budowlanych wraz z wykonawczymi – przedkładam rekomendacje zleceniodawców. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji  

o działalności gospodarczej, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wpływem 

terminu składania ofert. 

2. Kopia decyzji o uzyskaniu uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem  

o przynależności do Izby, potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

3. Referencje dotyczące wykonania min. jednego projektu budowlanego wraz z projektami 

wykonawczymi poszczególnych branż, w ciągu dwóch ostatnich lat, obejmujących 

adaptację pomieszczeń. 

 

 

  ….............................................................. 
          (podpis/y uprawomocnionego/ych  

        przedstawiciela/i Wykonawcy) 
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