
 

 

załącznik nr 1 do zaproszenia 

FORMULARZ OFERTY 
 
1. Dane wykonawcy: 

 
_____________________________________________________________________z siedzibą 

w: __________________________ przy ul. __________________________________________ 

posiadającą NIP: ____-____-___-___; REGON: ____-___-___-___, tel. ____________________  

e-mail:_______________________ 

2. Nawiązując do zapytania ofertowego nr  WPI.042.6.2019.MB oferujemy   wykonanie zadania: 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa drogi ul. Róży Wiatrów 

– etap II”. w kwocie:  

SPECJALNOŚĆ IMIĘ I NAZWISKO 
INSPEKTORA 

NUMER  UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH 

WARTOŚĆ [ZŁ] 

NETTO VAT BRUTTO 

Drogowa 

   
 
 

  

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

   
 
 
 

  

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

   
 
 
 

  

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń telekomunikacyjnych 

     

SUMA 
   

 
  

Tabela 1 Zestawienie wynagrodzenia dla inspektorów poszczególnych branż 

Wyżej wymienione wynagrodzenie obejmuje całość prac związanych z zamówieniem i będzie 
obowiązywało przez cały okres objęty umową. 

 

/Słownie:___________________________________________________________________/ 

3. Deklarowana ilość pobytów na budowie – 1 pobyt w ciągu ____ (4/7/10) dni. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i przyjmuje warunki umowne określone 

w załączniku nr 2 do Zaproszenia. 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 21 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Oświadczamy, że złożona oferta 

 nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług; 

 prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 



 

 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 

LP. NAZWA (RODZAJ) TOWARU LUB USŁUGI WARTOŚĆ BEZ KWOTY PODATKU 

   

   
Tabela 2 Obowiązek podatkowy 

7. Oświadczamy, że: 

 żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi 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 w związku z niniejszym nie 
mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:, 

LP. OZNACZENIU RODZAJU (NAZWY) INFORMACJI 
NUMERY STRON W OFERCIE  

OD DO 

    

    

    
Tabela 3 Tajemnica przedsiębiorstwa 

Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ofertę złożona na ___ kolejno ponumerowanych zapisanych stronach. 

 

*zakreślić właściwą opcję 

 

         ________________________ 
podpis 

  


