
PSM.271.01.2022 

       Załącznik nr 1 do SWZ 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 
im. Witolda Lutosławskiego 
Plac Chopina 14,  
64-300 Nowy Tomyśl 

 

  FORMULARZ OFERTOWY 

 

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

 
Nr tel : ………………………………………………………   Nr fax : ……………………………………………….……………………… 

e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
KRS: …………………………………………………………. CEIDG RP…………………………………………………………………….. 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………………….……………. 

 

odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi kompleksowego nadzoru, koordynacji, 

zarządzania, kontroli i rozliczenia całościowego robót budowlanych dotyczących wykonania zadania pod 

nazwą: Przebudowa i rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego  

w Nowym Tomyślu, Etap II inwestycji - Przebudowa budynku szkoły, wykonanie robót budowlanych  

i instalacyjnych w budynku szkoły oraz łączniku” 

 

1. Oświadczamy, iż oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w 

Zapytaniu ofertowym za cenę: 

cena oferty netto (bez podatku VAT): ……………………………………………………………….zł.  

podatek VAT w wysokości ……………………….%, tj. ……………………. zł. 



cena oferty brutto (łącznie z podatkiem VAT): ……………………. zł.  

słownie zł.: ……………………………………………………………………………………….…. 

 

Oświadczam, że do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru koordynatora przy realizacji zamówienia na 

roboty budowlane pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 

im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu, Etap II inwestycji - Przebudowa budynku szkoły, 

wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku szkoły oraz łączniku skierowana/y 

zostanie Pan/Pani:………….……………………… posiadająca/y uprawnienia wymagane przepisami Prawa 

budowlanego do kierowania robotami budowalnym bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej  

Data uzyskania uprawnień: ………………………………………………………………………………… 

Nr uprawnień: ………………………………………………………………………………………………… 

posiadająca/y doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru przy zakończonych robotach 

budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku 

użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (każda) 

 

Lp. 

 

 

Nazwa i adres 

Podmiotu na rzecz 

którego roboty były 

wykonywane 

Wartość robót 

budowlanych brutto 

Nazwa zadania/inwestycji oraz  

opis i zakres robót budowlanych 

 

Czas pełnienie funkcji 

Inspektora nadzoru 

Termin 

rozpoczęcia  

Termin 

zakończenia  

1 2 3 4 5 6 

  

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

Wskazanie powinno pozwolić Zamawiającemu na ocenę oferty w sposób jednoznaczny i precyzyjny. 
Niejednoznaczne, niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie dokumentów mających wykazać doświadczenie, 
obciąża Wykonawcę. 

 

Ponadto oświadczam/oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje potrzebne do wyceny zamówienia, 

2) wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego 

i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia, w tym koszty ubezpieczenia, podatków, dojazdów, 

przejazdów i pobytów delegacyjnych, ewentualnych noclegów,  w okresie gwarancji jakości  

i rękojmi robót budowlanych uczestniczenie 1 x w roku w przeglądach gwarancyjnych, a także przy 

rozpatrywaniu reklamacji oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla właściwego i kompletnego 

wykonania przedmiotu zamówienia, 



3) załączony do Zapytania ofertowego wzór umowy przyjmujemy bez zastrzeżeń  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4) zamówienie zamierzamy/ nie zamierzamy2 powierzyć podwykonawcom w następującym 

zakresie:…………………………………………………………………………………………...……………….…………………………

…………………………………………………………………………….… 

Nazwa (firma): ………………………………………………………………………………………….….. 

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

Należy podać wartość podwykonawstwa lub procentowy udział podwykonawstwa w całości 

przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy i o ile jest znany) ....................................... zł 

lub ................................%; 

 

5) Z naszej strony został wypełniony obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu . 

6) Wyrażamy zgodę na pobieranie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 

zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, tj. z CEIDG(www.ceidg.gov.pl ) / KRS 

(www.ems.gov.pl). 

7) W przypadku przyznania zamówienia:  

a) osobą upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy i podpisania umowy jest/są: 

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

b) osoba odpowiedzialną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest : …………………………………………………………………..…………………  

tel. …………………………………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………………..….. 

 

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

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

 

 

http://www.ceidg.gov.pl/
http://www.ems.gov.pl/

