
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Do: 

Gmina Kodrąb 
ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb 

Tel/Fax: 446819325 

www.bip.gminakodrab.pl  

 
 

Ofertę składa: 
 
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................... 
Adres:.............................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
Województwo: ............................................................. 
Powiat:  ............................................................. 
Tel./Fax. .  ............................................................. 
REGON:   ............................................................. 
NIP:    ............................................................. 
Osoba upoważniona do kontaktów : .............................................................................. 
 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty z dnia 13.05.2020 składamy ofertę na: 
sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych w zadaniu realizowanym pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci wodociągowej  
w Zakrzewie 
 
1. Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu niniejszego zamówienia 
za wynagrodzeniem w kwocie: 
 
netto: ………………………………………………………………………………….…... zł 
słownie: .................................................................................................................... zł 
 
stawka podatku VAT: …………………………………………………………………… zł 
słownie: .................................................................................................................... zł 
 
brutto: …………………………………………………………………………………..… zł 
słownie: ..................................................................................................................... zł 
 
2. Inwestycja będzie realizowana do dnia: 

a) 30.09.2020 r., w przypadku budowy sieci wodociągowej w Zakrzewie, 

b) 31.08.2021 r., w przypadku budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej  

w Dmeninie – etap II; 

natomiast termin zakończenie sprawowania nadzoru inwestorskiego zakończy podpisanie bez 

zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru robót.  

http://www.bip.gminakodrab.pl/


 

3. Oświadczam, iż nie wnoszę uwag co do prawidłowości i kompletności opisu przedmiotu 

zamówienia oraz uzyskałem/łam wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do 

przygotowania oferty. 

4. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam, że zapewnię zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

6. Zobowiązuję się w przypadku przyznania mi zamówienia do jego zrealizowania  

w ramach ceny ofertowej. 

7. Akceptuję warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 21 dni od daty 

dostarczenia faktury, po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru robót.  

8. Załączamy do oferty kserokopię dokumentów  potwierdzających posiadanie 

uprawnień niezbędnych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru:  

- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji inspektora 

nadzoru w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych co najmniej 

w ograniczonym zakresie;  

- dokumenty świadczące o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu 

Zawodowego. 

9. Cena podana w formularzu ofertowym za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jest stała i 

nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu 

wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót 

budowlanych. 

 
 

 

…………………………………………………… 

Data i podpis 


