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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY
na realizację zamówienia

„ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na realizacja zadania pn. Wykonanie prac

remontowo - budowlanych w istniejącym i nieużytkowanym dwukondygnacyjnym

budynku szkoły, w Strzeżowie Drugim, ze zmianą jego funkcji użytkowej na „Centrum

Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ich Rodzin” wraz z przebudową

zjazdu z drogi wojewódzkiej DK 7 oraz wewnętrznymi drogami utwardzonymi”.

1. ZAMAWIAJĄCY:  
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie
ul. H. Sienkiewicza 24,
32-200 Miechów
 
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:  

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu:
1)zapoznałem się z treścią Zapytania dla niniejszego zamówienia,
2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania, wyjaśnień do 

Zapytania oraz jego modyfikacji;

1  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
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3)cena ryczałtowa Oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi2

 cena netto :  ........................................................................................PLN

plus należny podatek VAT ....... % 

cena   brutto :    ....................................................................................PLN

4) doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zadania  na stanowisku Inspektor Nadzoru
 (koordynatora)  - …...... umowa/umowy

5)Liczba dodatkowych (ponad wymagane 2) wizyt inspektora nadzoru na budowie …..........w 
tygodniu

6)podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego 
zamówienia
1)jestem związany ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert;
2)akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony jako załącznik do Zapytania, w tym określone 

w umowie warunki płatności;
3)w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i 

terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję się zabezpieczyć 
umowę zgodnie z treścią Zapytania;

4)składam niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia]5;

5) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego
zamówienia;

6)żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane poniżej informacje zawarte w 
ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania]5;

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji zastrzeżonych/ 
ponadto należy wykazać, iż informacje zastrzeżone 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

Strony w 
ofercie
(wyrażone 
cyfrą)
od

1
2

2  Cena obejmuje sumy cen wszystkich pozycji w ramach poszczególnych zadań wyodrębnionych zgodnie z pkt 
IV.4 Zapytania.



Nr postępowania: 1/03/2019

7)Nie zamierzam powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /
Zamierzam powierzyć  następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y)  podwykonawcom]5:

l.p. Nazwa części zamówienia
1
2

8)Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.4

5. PODPIS(Y):
l.p
.

Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię 
osoby (osób) 
upoważnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu 
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) 
osoby(osób) 
upoważnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu 
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4 W przypadku gdy wykonawca  nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
5. właściwe zaznaczyć
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