
                                                                                              Załącznik nr 1 do Zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: Zamówienia publicznego nr WI.7013.43.2018-20 na nadzór inwestorski nad realizacją
zadania  pn.  Rozbudowa  bazy  transportowej  w  Garbach  przy  ul.  Transportowej  1,
gmina Swarzędz.

Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………

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

Adres siedziby Wykonawcy (kod, miejscowość, województwo, ulica, nr domu, nr lokalu)

……………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby)

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

telefon……………………………… faks………………………………........................................

e- mail: …………………….............................................................................……………………

Składamy ofertę na wykonanie ww. zadania zgodnie z Zaproszeniem:

1. Cena ofertowa (cena brutto oferty): ………………………… PLN

(słownie …………………………………………………………………………………)

Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w

sposób  kompletny  i  w  pełnym  zakresie  określonym  w  Zaproszeniu  do  złożenia  propozycji

cenowej.

2. Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego: 

a) do 1h …............................

b) od 1h do 3h......................

c) od 3h do 5h......................

d) od 5h do 7h......................



3. Kwalifikacje  kluczowego  personelu,  którzy  w  ciągu  ostatnich  5  lat  pełnili  funkcje

inspektorów  nadzoru  budowlanego  lub  kierownika  budowy  w  przypadku  branży

konstrukcyjno  –  budowlanej,  w  co  najmniej  jednej  nadzorowanej  robocie  budowlanej

wykonywanej dla sektora publicznego o wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN:

- jedna (1) usługa.........

- dwie (2) usługi ..........

- trzy (3) usługi............

4. Oświadczamy,  że  postanowienia  Projektu  umowy  stanowiącego  Załącznik  nr  2  do

Zaproszenia zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej

oferty do zawarcia umowy na wymienionych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym

przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO  wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio

pozyskaliśmy  w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  niniejszym

postępowaniu. 

6. Następujące usługi zamierzamy zlecić podwykonawcom1:

L. p.
Zakres usługi, której wykonanie wykonawca

zamierza powierzyć podwykonawcy
Nazwa firmy podwykonawcy

1.

2.

…..

…………………, dnia ………… 2019 r.

………………………………………………..
czytelny podpis i pieczęć imienna Wykonawcy 
lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę

1. Uzupełnić w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części (zakresu) zamówienia podwykonawcom. 


