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FORMULARZ OFERTOWY 
do postępowania o zamówienie publiczne pn.: 

Pełnienie obowiązków inspektora/ów nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: 
„Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Naramowickiej (skwer Naramowicka - Boranta)” 

 
Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
 
Nazwa …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu …………………………………………………. /faksu…………………………………………………………………… 

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

NIP ……………………………………………………………… nr REGON …..………............................................................... 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia: 5) 

Nazwa ……………………………………………………...…………………………………………………………………………… 

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu …………………………………………………. /faksu…………………………………………………………………… 

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

NIP ……………………………………………………………… nr REGON …..………............................................................... 

 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę: 

cena netto: ……………………….………… pln 

podatek VAT: ……………………………… pln  

cena brutto: …………………..……….. pln 

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………..) 
 
w tym: 
Koordynator Inspektorów Nadzoru zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę: 
cena netto: ……………………….………… pln 

podatek VAT: ……………………………… pln  

cena brutto: …………………..……….. pln 

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………..) 
 
Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia za kwotę: 
cena netto: ……………………….………… pln 

podatek VAT: ……………………………… pln  

cena brutto: …………………..……….. pln 

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………..) 
 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. 
 
Termin wykonania zamówienia:   od dnia udzielenia zlecenia do odbioru końcowego i rozliczenia budowy. 
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Orientacyjny termin zakończenia wykonania zamówienia: 60 dni licząc od dnia podpisania umowy na roboty 
budowlane 
 
W przypadku przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, 
termin wykonania niniejszego zlecenia może ulec przedłużeniu bez dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie dłużej niż 
o jeden miesiąc. 
 
Jednocześnie oświadczam, iż:  
 spełniam warunki udziału w postępowaniu, 
 zapoznałem/am1)  się z procedurą funkcjonowania nadzoru inwestorskiego w ZDM, 
 akceptuję „Opis przedmiotu zamówienia” zawarty w Ogłoszeniu 
 uważa się za związanego/związaną2)  niniejszą ofertą przez okres 30 dni; 
 zamówienie wykonam osobiście: tak/nie3)  
 nie/przewiduje4) możliwość odrębnej płatności za Koordynatora Inspektorów Nadzoru i Inspektora Nadzoru 

Terenów Zieleni 
 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,  
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
w niniejszym postępowaniu. 5) 

       

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

(miejscowość, data)                                                                                   Podpis osoby/osób uprawnionych 

1) , 2), 3) 4)  niepotrzebne skreślić 
5) skreślić lub usunąć, jeżeli nie dotyczy 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. wykaz personelu 
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Załącznik nr 1 do postępowania nr IRI.222.011.2019 
 
 

WYKAZ OSÓB 
 

Lp. 
Zakres wykonywanej 

czynności 

Imię i nazwisko osoby 
wskazanej do pełnienia 

określonej funkcji 

Kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie, 
wykształcenie 

(uprawnienia budowlane) 

Podstawa do dysponowania 
wskazanymi osobami 

1. 
Koordynator Inspektorów 

Nadzoru (branża drogowa) 
  

 

2. 
Inspektor Nadzoru Terenów 

Zieleni 
  

 

 

 

 

 

 …….…………………………………………… 

                       (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
 


